
Ghidul studentului de la Istorie 

Bine ai venit la  

Facultatea de Istorie  

a  

Universității  

“Alexandru Ioan Cuza”  

din Iași, 

Extensia Focșani! 



Adrese de interes 

Sediu Focșani: 

Str. Republicii, nr. 71, Focșani, 

Județul Vrancea 

(clădirea fostei Prefecturi Putna) 

 

 

Sediul central: Universitatea  

„Alexandru Ioan Cuza” Iași 

• Bulevardul Carol I, nr. 11 

  

Corpul A 

• Parter: secretariat Facultatea de 

Istorie; birourile colectivelor de 

istorie medievală și  

• Etajul 2: birouri Rectorat, 

Doctorate, Relații Internaționale, 

acte de studii, cercetare. 

Corpul H 

• Demisol: administrație 

Facultatea de Istorie;  birouri 

• Etaj: birourile colectivelor de 

istorie veche și modernă; sala de 

conferințe H1. 

 

 

Adrese de interes local 

 

Biblioteca Județeană  

„Duiliu Zamfirescu” Focșani 

• Adresa: Str. M. Kogălniceanu, nr. 13 

 

Arhivele Naționale, Direcția Județeană 

Vrancea 

• Adresa: Str. Dimitrie Cantemir nr. 19, 

Focșani 

 

Muzeul Județean Vrancea 

• Adresa: Str. Republicii, nr. 8, Focșani. 



Unde ne aflăm? 
Facultatea de Istorie,  Universitatea 

”Alexandru Ioan Cuza” – extensia 

Focșani 

Str. Republicii, nr. 71 (lângă Teatru) 
Telefon: 0237 892 324 

 

Telefon Facultatea de Istorie Iași: 

0232201556; Fax: 0232201156 

Email: istorie@uaic.ro 

Web: www.uaic.ro  http://history.uaic.ro 

           : 

 

https://www.facebook.com/istorieiasi/ 

Tur virtual clădire extensie Focșani 

http://www.uaic.ro/
http://history.uaic.ro/
https://www.facebook.com/istorieiasi/
https://cjvrancea.ro/tur-virtual-universitate-focsani/?fbclid=IwAR0tX4OkwRhKyWU77lOjyn28CJlYY4h1hRqfVjfcC9c5zORazwfkz0U0UQk


Ai ales Istoria! 

Facultatea de Istorie oferă celor interesați posibilitatea înțelegerii 

proceselor istorice care au stat și stau la baza evoluției omenirii. Cele 

6 centre de cercetare din facultate, care acoperă arii diverse, precum 

ideologia puterii, istoria comunismului, studiile egeo-mediteraneene, 

studiile clasice și creștine sau arheoistoria, sunt un motiv în plus 

pentru a alege să devii student la Istorie. De asemenea, șantierele 

arheologice organizate periodic constituie locul ideal pentru cei 

pasionați de a-și șlefui abilitățile, dornici să dezlege misterele culturii 

Cucuteni, civilizației romane sau medievale. 

 

Facultatea întreține relații de colaborare excelente cu Arhivele Naționale, 

muzeele din regiune, dar și cu centrele de cercetare importante din 

cadrul Academiei Române, oferind studenților posibilitatea de a 

experimenta încă din timpul studiilor ce înseamnă să activezi într-o 

instituție de cercetare. Profesorii facultății au proiecte comune cu 

specialiști de înaltă calificare din principalele universități din țară și 

din universități din Germania, Franța, S.U.A., Italia, Austria, 

Bulgaria sau Grecia, care confirmă notorietatea națională și sporesc 

vizibilitatea internațională a facultății. În țările europene amintite, 

studenții pot urma cursuri în cadrul schimburilor Erasmus sau vizite 

de documentare, având ocazia să-și deschidă orizontul și să cunoască 

noi țări, culturi și popoare. 



Ce poți studia la Istorie 

 

Ca student al Facultății de Istorie, poți studia 

și efectua cercetări în domenii precum: 

 

• istoria Europei, domeniu în care se 

continuă o tradiţie care datează încă de 

la fondarea Facultăţii; 

• arheologia preistorică şi antică, domeniu 

în care s-a format o adevărată şcoală, cu 

recunoaştere naţională şi internaţională; 

• editarea izvoarelor Evului Mediu 

românesc; 

• istoria Bisericii, istoria orașelor, 

genealogia istorică, istoria mentalităților; 

• fenomene şi evenimente importante ale 

istoriei moderne şi contemporane. 

•  În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au 

conturat direcţii noi, în pas cu cele mai 

recente evoluţii istoriografice: istoria 

socială, a culturii şi a ideilor, istoria 

comunismului şi post-comunismului în 

România, istoria evreilor, etc. 



Universitatea 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

este cea mai veche instituţie de 

învăţământ superior din România 

continuând, din anul 1860, o tradiţie a 

excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi 

cercetare. Cu peste 25.000 de studenţi şi 

aproape 800 de profesori, universitatea 

se bucură de un important prestigiu la 

nivel naţional şi internaţional, având 

colaborări cu aproximativ 265 de 

universităţi din străinătate.  

Odată cu adoptarea procesului Bologna, 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” a 

devenit prima instituţie de învăţământ 

superior din România centrată pe 

student. Printr-o bogată ofertă de studii 

complementare, de la toate facultăţile, 

universitatea le oferă studenţilor 

libertatea de a-şi croi propriul traseu 

academic prin dobândirea de cunoştinţe 

în domenii la alegere. 



Facultatea 

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 apoi între materiile predate la Gimnaziul 

Vasilian şi, din 1834, la Academia Mihăileană. Aici ia naştere prima Catedră de 

istoria românilor, al cărei reprezentant a fost, în 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, după cel de-al doilea război mondial, în cadrul Facultăţii de Istorie – 

Geografie, a celei de Litere şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind 

prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în Facultatea de Istorie. Pe parcurs, ea a 

înregistrat o treptată diversificare tematică şi organizatorică, adăugându-şi direcţii 

de cercetare, catedre şi structuri instituţionale noi. 

În ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, în ton cu cele mai recente evoluţii istoriografice: 

istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor, antropologia 

istorică, etc. Facultatea are mai multe reviste proprii, printre care “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. În 

cadrul facultăţii funcţionează mai multe centre de cercetare: Centrul 

Interdisciplinar de Studii Arheoistorice, Centrul de Studii Egeo-Mediteraneene, 

Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică, 

Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale, Centrul de Istorie a Secolului XX și 

Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului. Mai multe proiecte 

de cercetare s-au desfăşurat în ultimii ani, cu finanţare din partea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării și CNCSIS. 

 



Cicluri 

 

 

 

 

 

Licență 

 

În cadrul studiilor de licenţă, în 

regim de studii la zi sau 

învățământ la distanță (ID) 

după primul an de studii, 

studenţii trebuie să opteze, 

pentru una dintre cele patru 

mari perioade ale istoriei, din 

care vor alege tema pentru 

lucrarea de licenţă: antică şi 

arheologie; medievală; 

modernă; contemporană 

 

La universitatea noastră, studiile 

sunt structurate pe trei cicluri:  

• ciclul I – Studii universitare 

de licenţă (6 semestre), 

organizat pe domenii, titlul 

obţinut: licenţiat în istorie.  

• ciclul II – Studii universitare 

de masterat (patru semestre), 

organizat pe specializări, titlul 

obţinut: absolvent de 

masterat. 

• ciclul III – Studii universitare 

de doctorat (trei ani). Titlul 

obţinut: doctor în istorie. 

 



 

Master 

 

După susținerea licenței, îți poți continua studiile urmând un master. În cadrul 

studiilor universitare de masterat, Facultatea de Istorie propune 

următoarele  specializări, la care se pot înscrie şi absolvenţi ai altor 

facultăţi: 

Arheologie, civilizaţie şi artă antică       

Arhivistică      

Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa  

Patrimoniu şi turism cultural  

Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale 

 

 

Doctorat 

  

După terminarea masterului, poți continua studiile urmând un program de 

doctorat. Doctoratul are în vedere dezvoltarea cunoașterii prin cercetare 

științifică originală. Facultatea de Istorie de la Iași oferă șansa studenților 

de a obține titlul de „doctor în istorie”.  Domeniile de expertiză sunt 

diverse și acoperă teme de la istoria socială şi economică elenistică şi 

romană, arheologie clasică și medievală, istorie medievală şi premodernă 

românească, istorie urbană, istorie modernă românească şi universală, 

istoriografie modernă la istoria contemporană și istoria comunismului. 



Regulamente, planuri de învățământ 

• Aici poți găsi trimiteri către principalele regulamente interne sau 

planuri de învățământ care te interesează: 

 

• Regulamentul studiilor de licență 

• Regulamentul studiilor de master 

• Regulament studiilor de  doctorat (Universitate) 

• Regulament studii de doctorat (Facultate) 

 

• Regulament Departament ID 

• Ghidul studentului UAIC  

 

• Planuri de învățământ licență 

• Planuri de învățământ master 

• Planuri de învățământ doctorat 

 

• Informații generale studii ID 

• Admitere ID 

 

 

 

 

 

http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/10/LICENTA-REGULAMENT-pt.an-I-19-20.pdf
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/10/MASTER-REGULAMENT-pt.an-I-19-20.pdf
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/1006-Regulament-doctorat-27.06.2017.pdf
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/regulament-scoala-doctorala-NOU-11iulie2013.pdf
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/17.-Anexa-10-Regulament-functionare-ID-facultate.pdf
http://www.uaic.ro/studenti/ghidul-studentului-uaic/
http://history.uaic.ro/studenti/studenti-licenta/planuri-de-invatamat-studii-universitare-de-licenta/
http://history.uaic.ro/studenti/master/planuri-de-invatamant/
http://history.uaic.ro/studenti/scoala-doctorala/plan-de-invatamant/
http://history.uaic.ro/studenti/studii-de-licenta-id/
http://history.uaic.ro/admitere/studii-universitare-de-licenta-cursuri-la-distanta/


Liga studenților de la Istorie 

• Înfiinţată în anul 2009, Liga 

Studenţilor de la Istorie susţine 

şi reprezintă interesele şi 

drepturile studenţilor, în raport 

cu membrii mediului academic 

local şi naţional, dar şi în raport 

cu structurile sindicale naţionale, 

mediul privat şi autorităţile 

locale, sub aspect educaţional, 

social, economic şi cultural.  

• Totodată, urmăreşte şi 

reprezentarea eficientă şi corectă 

a studenților în Consiliile 

Facultăţilor şi în Senatul 

Universităţii, în conformitate cu 

Carta Universitară, cu 

prevederile Legii Învăţământului 

şi Procesul de la Bologna, 

încurajând astfel, implicarea în 

procesul decizional, atât la nivel 

local, cât şi la nivel naţional.  

• De asemenea, încurajează 

formarea de lideri şi promovarea 

acestora în societatea 

românească, exceptând latura 

politică. 

• La nivel local, prin 

departamentele sale, L.S.I. 

facilitează pregătirea şi 

implicarea studenţilor în 

programe de tineret cu specific 

cultural, social, educaţional şi de 

divertisment, care, graţie 

componenţei sale non-formale, 

completează o serie de 

cunoştinţe şi încurajează 

descoperirea, dezvoltarea 

abilităţilor de lucru în echipă, 

dezvoltarea personală şi a 

competenţelor de lider. 

• La nivel naţional, L.S.I. este 

membră a Uniunii Studenților 

din România, singura structură 

federativă studențească 

reprezentativă la nivel naţional 

şi internaţional. 

                   :  

 

https://www.facebook.com/LSI.Iasi/ 

• Email: lsi_uaic@yahoo.com;  

https://www.facebook.com/LSI.Iasi/
https://www.facebook.com/LSI.Iasi/


Cercuri studențești 

 

Studenții pot participa la diferitele activități din cadrul 

cercurilor studențești existente la Facultatea de 

Istorie de la UAIC., care se desfășoară fizic sau 

online.  

 

Cercurile au tradiție, fiind organizate în cadrul facultății 

de dinainte de 1989. Începând cu anii 90, o parte 

dintre profesorii care activează astăzi în facultatea 

noastră s-au implicat activ în cadrul respectivelor 

cercuri.  

 

Sfârșitul primului deceniu al secolului XXI a însemnat 

pentru cercurile istorice studențești o reorganizare la 

nivel administrativ, studenții implicându-se la un 

nivel superior în acțiunile de coordonare și 

desfășurare a diferitelor activități și evenimente. 



Oportunități de carieră 

Chiar dacă nu vei alege să urmezi un 

program de doctorat, ai 

posibilitatea de a avea o carieră 

în diferite domenii. La 

terminarea studiilor de licență 

sau master ale Facultății de 

Istorie poți activa în domenii 

diverse, de la cel didactic, până 

la arheologie și arhivistică.  

 

Absolvenții facultății, după terminarea 

licenței, pot fi profesori, ziariști, 

cercetători, muzeologi, 

diplomați, arhiviști, istorici de 

artă, muzeografi, bibliotecari, 

specialiști în cadrul unor 

instituţii şi organizaţii axate pe 

problematica integrării europene 

(primării, prefecturi) etc. 

După terminarea masterului pot activa ca: 

cercetători în institutele de cercetare; 

funcţionari în cadrul administraţiei 

publice centrale şi locale (diplomați în 

cadrul MAE, consilieri pe probleme 

politice şi strategice în cadrul 

guvernului României); profesori; 

jurnaliști; etnologi; ghizi turistici; 

angajați  în  serviciile 

de  informaţii  româneşti (SRI, SIE); 

experți în probleme politice şi culturale 

în organizaţii internaţionale (instituţii şi 

agenţii ale UE, ONU, UNESCO); 

arheolog în centre de cercetare publice 

(institute ale Academiei, muzee etc.) şi 

private (firme, fundaţii, ONG-uri etc.);  

experți al primăriilor şi guvernului 

pentru conservarea patrimoniului 

naţional; angajați în Arhivele Naţionale, 

CNSAS, arhiva MAE, arhive private 

etc. 


