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intelectuală, care coboară până la începutul veacului al XIXlea, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi este, astăzi, una dintre cele mai importante
instituţii de profil din România. A studia aici nu constituie
numai un act simbolic, de reactualizare a unei ilustre
genealogii a cărturarilor (Mihail Kogălniceanu, Orest Tafrali,
N. Iorga, Gheorghe I. Brătianu ş. a.), care au schimbat
aspectul istoriografiei române în ultimele două secole.
Îndreptat, în egală măsură, spre viitor, studiul la Facultatea
de Istorie a vechii Universităţi ieşene asigură, celor care
doresc să i se dedice, garanţia valorii, a seriozităţii şi a celei
mai bune pregătiri profesionale, atât de necesară astăzi, întro lume supusă unor transformări rapide şi profunde.
Ghidul de studii pe care vă pregătiţi să-l deschideţi
cuprinde informaţiile esenţiale şi preliminare de care aveţi
nevoie acum, la începutul acestui nou drum în viaţa
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Dumneavoastră. Pregătindu-se să vă însoţească de-a lungul
său, profesorii Facultăţii de Istorie şi colegii voştri din anii
mai mari vă urează, cu toată prietenia, mult succes.

Profesor dr. Alexandru-Florin Platon
Decanul Facultăţii de Istorie
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INFORMAŢII GENERALE
DESPRE FACULTATE
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DATE DE PREZENTARE
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie
B-dul Carol I, nr. 11, cod 700506 - Iaşi
Telefon Secretariat: 0232.201056
Fax: 0232.201156
Web: www.uaic.ro http://history.uaic.ro
La această adresă se pot găsi date generale despre
Universitate şi despre oraşul Iaşi, precum şi alte informaţii
utile despre Facultatea de Istorie.
*
Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă
calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din
România. Absolvenţii Facultăţii de Istorie pot aplica pentru
cariere
specifice–cadru
didactic
(în
învăţământul
preuniversitar sau universitar), cercetător, muzeograf,
arheolog, arhivist–având posibilitatea testării şi altor
opţiuni – gazetar, bibliotecar, analist politic sau funcţionar în
aparatul de stat. Istoria se numără printre cele mai vechi
discipline din învăţământul 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, în anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu.
În afara lui, alţi profesori care au ilustrat învăţământul istoric
ieşean - până la înfiinţarea Universităţii - au mai fost: Ioan
Albineţ, Gh. Săulescu, Ioan Maiorescu, Theodor Codrescu,
V. A. Urechea şi alţii.
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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, după cel de-al
doilea război mondial, în cadrul Facultăţii de
Istorie-Geografie, a celei de Litere şi, ulterior, a Facultăţii de
Istorie-Filosofie, individualizându-se, în ianuarie 1990, în
ceea ce astăzi este Facultatea de Istorie.
Pe parcurs, facultatea a înregistrat o treptată
diversificare tematică şi organizatorică, adăugându-şi direcţii
de cercetare, catedre şi structuri instituţionale noi, cum ar fi
Institutul de Istorie "A.D. Xenopol", patronat astăzi de
Academia Română. Facultatea a avut, de-a lungul timpului,
profesori talentaţi şi de mare renume, dintre care pot fi
menţionaţi: A.D. Xenopol, Ioan Ursu, Petre Râşcanu,
Teohari Antonescu, Orest Tafrali, Paul Nicorescu, Andrei
Oţetea, Ilie Minea, Gh.I. Brătianu, Radu Vulpe, Dumitru
Tudor, Nicolae Corivan, Nicolae Gostar, Ilie Grămadă,
Constantin Cihodaru, Gheorghe Platon, Vasile Neamţu,
Vasile Cristian, Vasile Russu, Gheorghe Pungă şi mulţi alţii.
Principalele domenii de cercetare: istoria universală
(domeniu în care este continuată o tradiţie care datează încă
de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică
(domeniu în care s-a format, îndeosebi în cadrul unor şantiere
arheologice, o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi
internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc,
genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale
istoriei moderne şi contemporane, îndeosebi studierea
relaţiilor internaţionale.
În acelaşi timp, în ultimii ani s-au conturat direcţii noi,
consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice:
Istoria socială şi a mentalului colectiv, Istoria culturii şi a
ideilor, Antropologia istorică etc.
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Facultatea are trei reviste proprii : “Analele
Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> din Iaşi. Seria
Istorie”, “Studia Antiqua et Archaelogica” şi “Classica et
Christiana”, care găzduiesc contribuţiile ştiinţifice ale
profesorilor, studenţilor şi ale unor colaboratori din ţară şi de
peste hotare.
De asemenea, cercurile ştiinţifice studenţeşti editează
revistele “Opţiuni istoriografice” şi “Chronos”.
În cadrul facultăţii funcţionează două centre de
cercetare, recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice
din
Învăţământul
Superior :
Centrul
Interdisciplinar de Studii Arheoistorice şi Centrul de Istorie
“Gh. I. Brătianu”, precum şi alte cinci centre recunoscute la
nivelul Universităţii : Centrul de Studii Egeo-Mediteraneene,
Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Centrul de Istorie a
Relaţiilor Internaţionale, Centrul de Istorie a evreilor şi
Ebraistică, Centrul de Studii asupra Comunismului şi
Postcomunismului.
Mai multe proiecte de cercetare s-au desfăşurat în
ultimii ani cu finanţare din partea Băncii Mondiale şi a
Ministerului Educaţiei.
În cadrul Programului de mobilităţi academice
LLP-ERASMUS studenţii beneficiază de granturi pentru
perioade de 4-12 luni la universităţi de prestigiu din Franţa,
Italia, Germania, Belgia, Olanda, Grecia (responsabil
Program Erasmus: lect.univ.dr. Neculai Bolohan,
0232-201633, n_bolohan@yahoo.com).
Începând cu anul 2009 LLP include şi Programul
Student Placement, care cuprinde componenta de stagii de
practică în universităţile partenere (responsabil Student
Placement: lect.univ.dr. Daniel Lazăr, 0232-201273,
danlaz@uaic.ro).
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DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI
Studierea istoriei se încadrează în domeniul de ştiinţe,
artă şi cultură, Ştiinţe umaniste.
La Universitatea „Al.I. Cuza”, studiile universitare sunt
structurate pe trei cicluri (conform procesului Bologna, în scopul
recunoaşterii studiilor în toate universităţile din Europa,
asigurându-se posibilitatea continuării studiilor la masterat şi
doctorat fie la Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, fie la alte universităţi):
• ciclul I – Studii universitare de licenţă (durata
studiilor: 6 semestre), organizat pe domenii, titlul obţinut:
licenţiat în istorie.
• ciclul II – Studii universitare de masterat (durata
studiilor: patru semestre), organizat pe specializări, titlul
obţinut: absolvent de masterat.
• ciclul III – Studii universitare de doctorat (durata: trei
ani). Titlul obţinut: doctor în istorie.
În cadrul studiilor de licenţă, după primul an de
studii studenţii trebuie să opteze, prin cerere scrisă depusă la
secretariatul facultăţii la sfârşitul semestrului al II-lea, pentru
una dintre cele patru mari perioade ale istoriei, din care vor
alege tema pentru lucrarea de licenţă:
-

Antică şi arheologie
Medievală
Modernă
Contemporană
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STRUCTURA FACULTĂŢII DE ISTORIE
Facultatea de Istorie are patru colective de specialitate şi
două departamente:
◙ COLECTIVUL DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE
- Lect.univ.dr. Neculai Bolohan, şef de colectiv: tel.
201633.
- Prof.univ.dr.Victor Spinei, m.c. al Academiei: tel.
201624.
- Prof. univ.dr. Octavian-Nicolae Bounegru: tel. 201615.
- Prof.univ.dr. Nelu Zugravu: tel. 201634.
- Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba: tel. 201615.
- Lect.univ.dr. Vasile Cotiugă: tel. 201636.
- Asist.univ.dr. Iulian Moga: tel. 201619.
- Asist.univ.dr. Roxana-Gabriela Curcă: tel. 201632.
- Conserv. Aneta Corciovă: tel. 201631.
◙ COLECTIVUL DE ISTORIE
ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ

MEDIEVALĂ

A

- Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, şef de colectiv: tel.
201274.
- Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon: tel. 201057.
- Prof.univ.dr. Ştefan-Sorin Gorovei: tel. 218677.
- Prof.univ.dr. Maria-Magdalena Gorovei: tel. 218677.
- Conf.univ.dr. Laurenţiu Rădvan: tel. 201274.
- Conf.univ.dr. Bogdan-Petru Maleon: tel. 201274.
- Lect.univ.dr. Liviu Pilat: tel. 201274.
- Asist.univ.dr. Gheorghe Iutiş: tel. 201274.
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◙ COLECTIVUL DE ISTORIE
ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ

MODERNĂ

A

- Lect.univ.dr. Nelu-Cristian Ploscaru, şef de colectiv:
tel. 201618.
- Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti: tel. 201275.
- Prof.univ.dr. Corneliu-Gabriel Bădărău: tel. 201275.
- Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu: tel. 201616.
- Lect.univ.dr. Claudiu-Lucian Topor: tel. 201618.
- Lect.univ.dr. Gabriel Leanca: tel. 201618.
◙ COLECTIVUL DE ISTORIE CONTEMPORANĂ A
ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ
- Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, şef de colectiv: tel.
201273.
- Lect.univ.dr. Daniel Lazăr: tel. 201273.
- Lect.univ.dr. Ovidiu-Ştefan Buruiană: tel. 201273.
- Lect.univ.dr. Ionuţ Nistor: tel. 201273.
- Asist.univ. Adrian Viţalaru: tel. 201273.
- Operator calc. Camelia Goncescu: tel. 201617.
◙ DEPARTAMENT I.D. (Învăţământ la distanţă), cu
specializarea Istorie.
- Director: conf.univ.dr. Mihai Cojocariu: tel. 201616.
- Responsabil I.D.: asist.univ.dr. Roxana-Gabriela Curcă:
tel. 201632.
- Secretar: Valeria Mihăilă: tel. 201156.
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◙ DEPARTAMENT ŞCOALĂ DOCTORALĂ
- Director: prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon: tel.
201057.
- Director executiv: prof.univ.dr. Gheorghe Iacob: tel.
201273.
- Secretar: ing. Lucia Rusu: tel. 201056.
În cadrul Facultăţii funcţionează şapte centre de cercetare:
CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE STUDII
ARHEOISTORICE
Director onorific: acad.prof. Mircea Petrescu-Dîmboviţa
Director executiv: prof.dr. Nicolae Ursulescu
Secretar ştiinţific: prof.dr. Octavian-Nicolae Bounegru
În cadrul Centrului funcţionează trei secţii:
Ştiinţe ale preistoriei
Istoria şi arheologia Antichităţii clasice
Etnogeneza românească şi Evul Mediu timpuriu
CENTRUL DE ISTORIE „GH. I. BRĂTIANU”
Director: prof.dr. Ioan Ciupercă
Centrul are următoarele direcţii de cercetare:
Istoria culturii
Istoria relaţiilor internaţionale
Istorie socială şi antropologie istorică
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CENTRUL DE STUDII EGEO-MEDITERANEENE
Director: prof.univ.dr. Octavian-Nicolae Bounegru
CENTRUL DE ISTORIE A RELAŢIILOR
INTERNAŢIONALE
Director: prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti
Centrul organizează, începând din 2006, un masterat cu
tema: Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale.
CENTRUL DE STUDII CLASICE ŞI CREŞTINE
Director: prof.univ.dr. Nelu Zugravu
Centrul editează colecţiile Bibliotheca Classica Iassinesis.
Series Latina şi Series Graeca şi Bibliotheca Patristica
Iassiensis. Series Latina şi Series Graeca şi publică anuarul
Classica et Christiana.
CENTRUL DE ISTORIE A EVREILOR ŞI
EBRAISTICĂ
Responsabil: prof.univ.dr. Petronel Zahariuc
Centrul organizează, începând din 2004, un masterat cu
tema: Istoria Evreilor şi Ebraistică.
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CENTRUL DE STUDII ASUPRA COMUNISMULUI ŞI
POSTCOMUNISMULUI
Responsabil: lect.univ.dr. Ovidiu-Ştefan Buruiană
Centrul organizează începând cu anul academic 2008-2009
un masterat cu tema: Istoria Comunismului în România.
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CONDUCEREA FACULTĂŢII
DECAN: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon
DIRECTOR DEPARTAMENT ISTORIE: Conf.univ.dr. Mihai

Cojocariu
CANCELAR: Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba

STRUCTURI ADMINISTRATIVE
SECRETARIAT (tel. 0232-201056)
Lucia Rusu – secretar şef
Valeria Mihăilă – secretar I.D.
Maria-Loredana Nistor – secretar
Nicoleta-Magdalena Grădinariu –analist programator
Program cu publicul:
LUNI--JOI, orele 10-12
ADMINISTRATOR ŞEF (tel. 0232-201556)
Ioana Alexandrescu
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CALENDARUL ACADEMIC
Structura anului universitar
2011 – 2012
A. Studii universitare, ZI
Semestrul I
(anii I-III)

3 octombrie 2011

Deschiderea anului universitar

3 octombrie – 23
decembrie 2011

12 săptămâni de activitate didactică (tutoriale)

24 decembrie 2011 –
8 ianuarie 2012

2 săptămâni de vacanţă de iarnă

9 – 22 ianuarie 2012

2 săptămâni de activitate didactică (tutoriale)

23 ianuarie – 5
februarie 2012

2 săptămâni de evaluare

6 – 19 februarie
2012

2 săptămâni de vacanţă
În perioada 6–12 februarie : sesiune de reexaminări
pentru promovare disciplină sau mărire notă.
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Semestrul II
ANII I şi II
20 februarie – 14 aprilie
2012

8 săptămâni de activitate didactică (tutoriale)

15 – 22 aprilie 2012

vacanţă de Paşti

23 aprilie – 3 iunie 2012

6 săptămâni de activitate didactică (tutoriale)

4 – 17 iunie 2012

2 săptămâni de evaluare

18 iunie – 1 iulie 2012

2 săptămâni de practică de specialitate

2 – 8 iulie 2012

sesiune de de reexaminări pentru promovare disciplină sau
mărire notă

ANUL III
20 februarie – 14 aprilie
2012

8 săptămâni de activitate didactică (tutoriale)

15 – 22 aprilie 2012

vacanţă de Paşti

23 aprilie – 3 iunie 2012

6 săptămâni de activitate didactică (tutoriale)

4 – 17 iunie 2012

2 săptămâni de evaluare

18 iunie – 1 iulie 2012

definitivarea lucrării de licenţă
În perioada 18–24 iunie : sesiune de reexaminări
pentru promovare disciplină sau mărire notă.
În perioada 25–29 iunie : depunerea lucrărilor
de licenţă.

2 – 8 iulie 2012

susţinerea examenului de licenţă
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OFERTA ACADEMICĂ
A FACULTĂŢII
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Cerinţe pentru obţinerea licenţei: un domeniu de studiu
este definit prin cunoştinţe şi competenţe generale însumând
60 de credite, şi cunoştinţe şi competenţe de specialitate
însumând 120 de credite.
Modul de alegere a cursurilor opţionale.
În anul I, studentul alege o limbă modernă pe care o urmează
şi în anul II.
În semestrele 5-6, studentul alege câte un curs special, în
funcţie de perioada/specializarea temei lucrării de licenţă.
De asemenea, studentul alege o disciplină din fiecare pachet
de discipline opţionale.
Condiţii de înscriere în semestrul următor
Înmatricularea candidaţilor admişi în urma concursului de
admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii. Un
student înmatriculat la Universitatea „Al.I. Cuza” are
obligaţia să se înscrie la cursuri înaintea începerii fiecărui
semestru universitar. Cererea de înscriere, anexă la contractul
de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le
va urma şi examenele la care se va prezenta în semestrul
respectiv.
Drepturile şi obligaţiile candidatului declarat admis şi
înmatriculat la Universitatea „Al.I.Cuza” sunt stabilite prin
contractul de studii şi alte contracte semnate între părţi la
începutul anului universitar.
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Evaluarea studenţilor, promovarea examenelor şi a
anilor de studiu
Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor,
acoperirea creditelor, bibliografia necesară sunt stabilite de
către cadrul didactic titular, aprobate în colectivele de
specialitate şi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul
semestrului în care se studiază disciplina.
Anul de studiu este considerat promovat dacă studentul a
obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate disciplinele obligatorii
şi la cele opţionale pentru care s-a înscris şi a acumulat
numărul de credite prevăzut în planul de învăţământ.
La începutul fiecărui semestru, locurile finanţate de la
bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalţi
studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă.
Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una din
următoarele situaţii:
 Are mai mult de cinci discipline restante la încheierea
ultimului an de studiu dintre disciplinele obligatorii şi
opţionale înscrise în planul de învăţământ al
specializării pe care o urmează
 nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite
 a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele
prin fraudă
 nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului
 a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară
 s-a retras de la studii
Procedura de exmatriculare se declanşează la
propunerea Biroului Consiliului facultăţii şi se finalizează
prin decizia Biroului Senatului.
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Reînmatricularea studentului se poate efectua la începutul
fiecărui semestru, într-o perioadă determinată, stabilită de
Biroul Senatului Universităţii, numai la cerere şi în urma
achitării taxei de reînmatriculare.
a) un student exmatriculat care are cel mult 5
discipline nepromovate în anii de şcolarizare
parcurşi până la data reînmatriculării va fi
reînmatriculat în anul de studiu superior celui din
care provine. El va achita taxa anului în care este
reînmatriculat şi taxa pentru disciplinele
nepromovate anterior (dacă a epuizat cele două
prezentări gratuite);
b) un student exmatriculat care are mai mult de 5
discipline nepromovate pe întreaga perioadă de
şcolarizare parcursă va fi reînmatriculat în acelaşi
an de studiu din care a fost exmatriculat. El are
obligaţia de a achita taxele pentru disciplinele la
care se înscrie în anul respectiv (dacă a epuizat cele
două prezentări gratuite sau dacă nu s-a prezentat la
mai mult de jumătate din evaluările semestrului);
c) studenţii exmatriculaţi pentru neachitarea taxei de
şcolarizare se supun aceloraşi exigenţe de la
punctele (a) şi (b) după parcurgerea procedurilor de
reînmatriculare;
d) studiile efectuate în cadrul programului de studii
întrerupt ca urmare a exmatriculării fatorate
încălcării prevederilor codului de etică şi
deontologie universitară nu pot fi recunoscute în
cazul unei noi înmatriculări.
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Examenul de licenţă
Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă
primesc titlul de licenţiat în domeniul pe care l-au urmat,
confirmat printr-o diplomă de studii universitare de licenţă
- însoţită de suplimentul la diplomă - în care se
consemnează specializarea sau specializările urmate,
disciplinele studiate, precum şi alte detalii privind activitatea
didactică depusă de student pe parcursul anilor de studiu.
Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă
primesc, la cerere, un certificat de studii universitare, care
cuprinde informaţii privind forma de ănvăţământ, perioada
de studii, mediile de promovare a anilor de studii.
Absolvenţii care nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor îl pot susţine în oricare altă sesiune, cu
plata de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite
de Senatul Universităţii.
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PLANURILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
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Specializarea ISTORIE
ANUL I
Nr.
crt.

1

2

3
4
5

6-7

8

9

10
11

Denumirea disciplinei
Discipline obligatorii
Civilizaţii preistorice şi antice pe
teritoriul României (Prehistoric
and Ancient Civilizations on the
Territory
of
Present-Day
Romania)
Orientul Mijlociu şi Mediterana
în Antichitate (The Middle East
and the Mediterranean World in
Antiquity)
Preistorie
generală
(The
Beginnings of the History of
Mankind)
Introducere
în
istorie
(Introduction to History)
Informatică (Computer Science)

Limba
modernă
franceză, germană)
language:
English,
German)

(engleză,
(Modern
French,

Stat, societate şi mentalităţi în
spaţiul românesc (secolele XIVXVIII) (State, society and
mentalities in the Romanian area
(XIVth-XVIIIth centuries)
Europa medievală (secolele VXVI).
Societate,
instituţii,
mentalităţi colective (Medieval
Europe (Vth-XVIth centuries).
Society, institutions, collective
mentalities))
Introducere
în
istoriografie
(Introduction to Historiography)
Introducere
în
arheologie
(Introduction to Archaeology)

Codul
disciplinei

SI

Semestrul: 1
Nr. ore/sem.
AT TC AA

FV

Cr

3103004001
0SL211111

42

12

30

E

5

3103004001
0SL211112

42

12

30

E

5

3103004001
0SL221113

28

4

10

E

5

28

4

10

E

5

14

4

10

C

5

14

4

10

C

5

3103004001
0SL211114
3103004001
0SL231115
3103004001
0SL231116/
3103004001
0SL231129
3103004001
0SL231117/
3103004001
0SL2311210
3103004001
0SL231118/
3103004001
0SL2311211

SI

Semestrul: 2
Nr. ore/sem.
FV
AT
TC
AA

14

4

10

C

5

3103004001
0SL2111212

42

12

30

E

5

3103004001
0SL2111213

42

12

30

E

5

28

4

10

E

5

E

5

3103004001
0SL2111214
3103004001
0SL2211215

28

24

10

4

Practică de specialitate (+
aplicaţii
practice
itinerante)
3103004001
12
(Specialization-related
0SL2211216
Traineeship)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total
credite pe semestru la DI

168

40

100

6

30

154

32

90

2
săpt.

C

5

4

6

30

FV

Cr

ANUL II
Nr
.
crt
.
1
2
3

45

6

7

8

9

Denumirea disciplinei
Discipline obligatorii
România modernă (Modern
Romanian History)
Europa modernă
(Modern
European History)
Studiul
izvoarelor.
Ştiinţe
speciale
(The
Study
of
Historical Sources. Genealogy,
Heraldry)

Limba
modernă
(engleză,
franceză, germană) (Modern
languages: English, French,
German)

România în secolul XX.
Politică şi societate (Romania
in the XXth century. Politics and
society)
Europa şi lumea în secolul XX.
Democraţie
şi
totalitarism
(Europe and the World in the
th
XX century. Democracy and
totalitarianism)
Metodologia cercetării istorice
(Historical
Research
Methodology)
Practică de specialitate (+
aplicaţii practice itinerante)
(Specialization-related
Traineeship)

Codul
disciplinei

31030040010
SL211231
31030040010
SL211232

Semestrul:
3
Nr. ore/sem.
SI
AT
TC

FV

Cr

30

E

5

E

5

E

5

C

5

42

12

42

12

30

28

4

10

31030040010
SL221233
31030040010
SL231234/
31030040010
SL231247
31030040010
SL231235/
31030040010
SL231248
31030040010
SL231236/
31030040010
SL231249

14

4

Semestrul: 4
SI

Nr. ore/sem.
AT
TC

AA

14

4

10

E

5

31030040010
SL2112410

42

12

30

E

5

31030040010
SL2112411

42

12

30

E

5

31030040010
SL2212412

28

4

10

C

5

C

5

31030040010
SL2212413

10

AA

2
săpt.

25

Total ore pe semestru
Discipline opţionale
Introducere în arhivistică/Istoria
31030040010
relaţiilor
internaţionale
10SL2222314/
(Introduction
to
Archive
11
31030040010
studies/History of International
SL2222315
relations)
Introducere
în
31030040010
muzeologie/Istoria Bizanţului
12SL2222316/
(Introduction
to
13
31030040010
Museology/History
of
SL2222317
Byzantium)
Marea invazie mongolă şi
urmările
sale/Formarea
31030040010
14- naţiunilor (The Great Mongol
SL2222418/
15
Invasion
and
its
31030040010
consequences/Genesis of the
SL2222419
Nations)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi tota
credite pe semestru DO
Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total
credite pe semestru la DI + DO

126

32

80

4

20

28

4

10

E

5

28

4

10

E

5

126

32

80

5

25

28

4

10

E

5

56

8

20

2

10

28

4

10

1

5

182

40

100

6

30

154

36

90

6

30

ANUL III
Semestrul: 5
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Codul
disciplinei

Nr. ore/sem.

Semestrul: 6
Nr. ore/sem.

FV
Cr

SI

AT

TC

AA

31030040010
SL221351

28

4

10

E

5

31030040010
SL221352

28

4

10

E

5

31030040010
SL221353

28

4

10

E

5

S
I

AT

TC

4

10

FV

Cr

E

5

AA

Discipline obligatorii
1

2

3

4

Doctrine şi partide politice
în perioada contemporană
(Contemporary Political
Theories and Parties)
Introducere în istoria
artelor (Introduction to Art
History)
Curente
şi
idei
în
istoriografia
contemporană (Trends and
Ideas
in
Romanian
Historiography)
Istoria ideii de Europa
(History of the Idea of
Europe)

31030040010
SL221364

2
8

26

5

Curente
şi
orientări
actuale în istoriografie
(Current
Trends
and
Tendencies
in
Historiography )

31030040010
SL221365

Total ore obligatorii pe săptămînă

6-7

811

1215

1619

2023

Discipline
opţionale
Istoria ideilor politice în
Occidentul
medieval/Politică
şi
cultură
în
România
interbelică (History of
political ideas in the
medieval West/Policy and
culture
in
Romania
between the two World
Wars)
Cursuri
şi
seminarii
speciale
de
istorie
universală
(antică,
medievală,
modernă,
contemporană) (Special
courses and seminars on
world History (ancient,
medieval,
modern,
contemporary)
Cursuri
şi
seminarii
speciale
de
istoria
românilor
(antică,
medievală,
modernă,
contemporană) (Special
courses and seminars on
Romanian
History
(ancient,
medieval,
modern, contemporary)
Cursuri
şi
seminarii
speciale
de
istorie
universală
(antică,
medievală,
modernă,
contemporană) (Special
courses and seminars on
world History (ancient,
medieval,
modern,
contemporary)
Cursuri
şi
seminarii
speciale
de
istoria
românilor
(antică,
medievală,
modernă,
contemporană) (Special
courses and seminars on
Romanian
History
(ancient,
medieval,
modern, contemporary)

84

12

30

3

15

31030040010S
L222356/
31030040010S
L222357

28

4

10

E

5

31030040010S
L222358/
31030040010S
L222359/
31030040010S
L2223510/
31030040010S
L2223511

28

4

10

C

5

31030040010S
L2223512/
31030040010S
L2223513/
31030040010S
L2223514/
31030040010S
L2223515

28

4

10

C

5

2
8

4

10

E

5

5
6

8

20

2

10

31030040010S
L2223616/
31030040010S
L2223617/
31030040010S
L2223618/
31030040010S
L2223619

28

4

10

C

5

31030040010S
L2223620/
31030040010S
L2223621/
31030040010S
L2223622/
31030040010S
L2223623

28

4

10

C

5

27

2425

Geografie istorică/Istoria
Bisericii
în
Ţările
Române
(Historical
Geography/History of the
Church in the Romanian
Principalities)

31030040010S
L2223624/
31030040010S
L2223625

Demografie
istorică/Europa de S-E în 31030040010S
26L2223626/
perioada
27
contemporană(Historical
31030040010S
Demography/Contempora
L2223627
ry South Eastern Europe)
Total ore pe semestru, total probe pe semestru ş
total credite pe semestru DO

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi
total credite pe semestru la DI + DO

28

4

10

E

5

28

4

10

E

5

84

12

30

3

15

112

16

40

4

20

168

24

60

6

30

168

24

60

6

30

Din fiecare pachet de cursuri speciale se alege unul, al palierului temei de licenţă. Se
urmează cîte o disciplină din fiecare pachet de cursuri opţionale.
Examen de licenţă: 5 credite
Legenda: SI-studiu individual (echivalentul orelor de curs de la forma de zi); ATactivităţi tutoriale; TC-teme de control; AA-activităţi asistate; FV-forma de verificare;
Cr.-număr credite.
Observaţii: AT+TC = numărul orelor de seminar din planul de învăţământ de zi; AA
= numărul orelor de laborator, proiect, practică din planul de învăţământul la zi.
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ALTE INFORMAŢII

29

Facultatea de Istorie dispune de mai multe amfiteatre
în corpul A (II.5, II.6, II.7 ) şi de sala 2.2, precum şi de
spaţiile din corpul H al Universităţii (cunoscut sub numele de
„Casa Catargi”, monument istoric şi de arhitectură de la
începutul secolului al XIX-lea).
În clădirea principală a Universităţii (corpul A) se află
Decanatul şi Secretariatul Facultăţii, precum şi sediile
colectivelor de Istorie Medievală şi Istorie Contemporană.
În „Casa Catargi” se află sediul colectivului de Istorie
Veche şi a celui de Istorie Modernă, precum şi al
administratorului şef al facultăţii. Tot aici funcţionează şi
Seminarul de Arheologie, cu laboratoarele şi depozitele sale,
precum şi Seminarul de Istoria Artei “Orest Tafrali”. În
corpul H sunt şi trei săli pentru activităţi didactice (H1, H2 şi
H3).
Studenţii, pe baza opţiunii personale, pot deveni
membri ai organizaţiilor studenţeşti din facultate şi din
Universitate, inclusiv ai cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
Pentru pregătirea individuală, studenţii pot obţine
legitimaţie de intrare la Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu”. Legitimaţia permite accesul şi la toate
filialele de specialitate ale acestei biblioteci, inclusiv la
Biblioteca de Istorie, situată în Complexul studenţesc
Codrescu.
De asemenea, studenţii se pot informa şi la bibliotecile
celor două institute de specialitate ale Academiei Române
(Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” şi Institutul de
Arheologie), care se află pe strada Lascăr Catargi, precum şi
la Biblioteca Judeţeană, din incinta Palatului Culturii.
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