
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAŞI Durata programului de studiu - 3 ani

Nr. Crt Discipline obligatorii Cadrul didactic Data
Ora/Interval orar  

online 

1 Istoria ideii de Europa Conf.dr. Ionuţ Nistor 22.11.2020. 9.00.

2 Istoria artei europene Prof.dr. Liviu Pilat
20.11.2020   / 
21.11.2020.

12.00. - 4 ore    /   
12.00. - 4 ore

3
Curente şi orientări actuale în 
istoriografie

Conf.dr. Ovidiu-Ştefan Buruiană 27.11.2020. 14.00.

Istoria ideilor politice în                     
Occidentul medieval                    

Prof.dr. Alexandru-Florin Platon 9.01.2021.
9.00.

Politică şi cultură în România interbelică Conf.dr. Ovidiu-Ştefan Buruiană 28.11.2020.
9.00.

1
Curs şi seminar special de istorie antică 
universală 

Conf.dr. Iulian Moga 13.12.2020. 10.00.

2
Curs şi seminar special de istorie antică a 
românilor

Prof.dr. Nelu Zugravu 8.01.2021. 9.00.

3
Curs şi seminar special de istorie 
contemporană a românilor 

Conf.dr. Ovidiu-Ştefan Buruiană 29.11.2020. 9.00.

4
Curs şi seminar special de istorie 
contemporană universală 

Prof.dr. Lucian Leuştean
5.12.2020   /  
6.12.2020.

13.00  - 4 ore   /    
9.00. - 4 ore

5
Curs şi seminar special de istorie 
medievală a românilor

Prof.dr. Laurenţiu Rădvan
21.11.2020.   /   

9.01.2021
8.00 - 4 ore     /    

8.00  -  4 ore

6
Curs şi seminar special de istorie 
medievală universală

Prof.dr. Alexandru-Florin Platon 10.01.2021. 9.00.

7
Curs şi seminar special de istorie 
modernă a românilor 

Conf.dr. Nelu-Cristian Ploscaru 5.12.2020. 9.00.

8
Curs şi seminar special de istorie 
modernă universală 

Lector dr. Gabriel Leanca 8.01.2021. 9.00.

Notă: studenţii vor fi contactaţi pe mail de fiecare cadru didactic. În cazul în care nu sunteţi contactat, trimiteţi un mesaj 
urgent la adresa: c.goncescu@yahoo.com cu numele şi prenumele din certificatul de naştere si adresa de mail corectă.

Întocmit,

D E C A N

Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion BÎRLIBA

secretar şef,  Valeria  MIHĂILĂ

Pentru informaţii privind promovarea / nepromovarea, exmatricularea / reînmatricularea / finalizarea studiilor etc. studenţii pot 
consulta Regulamentul privind activitatea profesională a studenților - ciclul studii universitare de licenţă la adresele:   
www.uaic.ro;  history.uaic.ro

Studenţii care urmează cursurile învăţământului la distanţă vor putea urma şi promova modulul psihopedagogic 
(DPPD), nivelul 1, numai după finalizarea celor 3 ani ai studiilor de licenţă. Aceste cursuri se pot urma la Departamentul 
DPPD al UAIC (corp „D”, parter) şi numai în specializarea absolvită prin diploma de licenţă.

Curs şi seminar special de istorie - prin fişa de înscriere semestrială studentul va opta pentru 2 cursuri 
speciale/semestru  în funcţie de elaborarea temei lucrării de licenţă.   

Forma de învăţământ  I.D., LICENŢĂFacultatea de Istorie

Specializarea   Istorie

Discipline opţionale - prin fişa semestrială de înscriere studentul va opta pentru o singură disciplină din 
pachet

Pachet 
1

ANUL  III - I.D.

PROGRAMARE  TUTORIALE / Ore de pregătire


