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Universitatea din București                                                                                                                                                                            
Facultatea de istorie                                                                                                                                                     Rector,  

Prof.univ.dr. Mircea DUMITRU 
Școala Doctorală de Istorie 
Domeniul de studii universitare de doctorat: Istorie 
 

Plan de învățământ 
2019-2022 

 
 

Denumire  Discipline & Activități Semestrul I Semestrul II* 
Finalizare ECTS Programul de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate 
Ore 
curs 

Ore 
seminar 

Ore 
curs 

Ore 
seminar 

Despre arhive, biblioteci, manuscrise, 
cărți rare și documente - de la 
cercetarea clasică la epoca 
internetului - Prof.dr. Viorel Panaite  
 

4    Colocviu 10 

Metodologia cercetării istorice. 
Definirea temelor de cercetare și 
poziționarea istoriografică - Prof. dr. 
Bogdan Murgescu  
 

2 2   Colocviu 10 

Proiecte de țară și politici externe în 
România secolului XX. Surse și 
metodologie – Prof.dr. Mihai Retegan  

1 1   Colocviu 5 

Concepte și modele teoretice în analiza 
totalitarismului – Prof.dr. Florin 
Muller 

1 1   Colocviu 5 

Programe, proiecte și managementul 
proiectelor – Prof.dr. Paul Marinescu 

1 1   Colocviu 5 

Etică și integritate academică  14     V 3 

Total ore  
Pentru ECTS (vezi mențiuni)      38 
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Programul de cercetare științifică Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Finalizare ECTS 

Proiectul de cercetare pe anul I susținut la 
Colocviul de trecere în anul II 

x     Colocviu 15 

Raport de cercetare (Referat) 1  x    Colocviu 20 
Raport de cercetare (Referat) 2   x   Colocviu 20 
Raportul de progres depus la sfârșitul anului 
II (30 septembrie) 

  x   Colocviu 10 

Raport de cercetare (Referat) 3    x  Colocviu 20 
Raportul de progres depus până la data 30 
iunie a anului terminal 

    x Colocviu 10 

Presusținerea finală     x Colocviu 20 
 

Activități de integrare în comunitatea 
științifică (Alte modalități de obținere a unor 
credite din activități didactice și de cercetare 
valabile de-a lungul tuturor celor 3 ani de 
studii doctorale) – vezi mențiuni 

x x x x x  35 

Total ECTS       

 
150 
 
 

Total general ECTS 

 
180 
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Mențiuni  

 
1. Anumite discipline și activități din planul de învățământ au caracter obligatoriu, adică nu pot fi înlocuite cu ECTS obținute pentru alte activități. 

Disciplinele și activitățile obligatorii sunt: 
 - Etică și integritate academică 
 - Proiectul de cercetare pe anul I susținut la Colocviul de trecere în anul II 
 - 3 rapoarte de cercetare 
 - Rapoartele de progres pentru anii în care nu s-a finalizat doctoratul 
 - Presusținerea finală 
 

Celelalte discipline și activități au regim opțional, putând fi înlocuite de alte discipline și activități în condițiile de mai jos: 
 

1.1 Pentru Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate trebuie obligatoriu obținute cel puțin 30 ECTS. Dintre acestea minimum 
15 ECTS trebuie obținute din promovarea unor discipline oferite de Școala Doctorală de Istorie (vezi supra).  
Restul de credite până la 30 pot fi completate, cu acordul prealabil al conducătorului de doctorat, din oferta altor școli doctorale, din 
disciplinele pentru competențele transversale, sau din categoria Activități de integrare în comunitatea științifică.  
 

1.2     Pentru Programul de cercetare științifică trebuie obligatoriu obținute cel puțin 150 ECTS. În cazul doctoranzilor care finalizează teza în 
mai puțin de 3 ani, creditele pentru rapoartele de progres care nu mai sunt susținute trebuie compensate prin credite suplimentare obținute 
din categoria Activități de integrare în comunitatea științifică. 

 
2. Activități de integrare în comunitatea științifică (Alte modalități de obținere a unor credite din activități didactice și de cercetare valabile de-a 
lungul tuturor celor 3 ani de studii doctorale) 

 

Participarea la cursurile de paleografii/epigrafii, limbi 
moderne și cursuri de masterat (ținute de conducătorul 
de doctorat) organizate în cadrul Facultății de Istorie 
(UB), Facultății de Limbi și Literaturi Străine (UB), 
Facultății de Arhivistică (Academia de Poliție). 

 

Activitate aprobată în urma obținerii unui atestat de 

 

3 credite pentru un curs desfășurat  pe durata unui semestru 

 

6 credite pentru un curs desfășurat  pe durata unui an universitar 
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progres de la titularul cursului, în care se indică nivelul 
la care a ajuns doctorandul. 

Activități didactice realizate sub coordonarea titularilor 
facultății: seminarii, evaluarea studenților, documentarea 
cursurilor și seminariilor, participarea la cercetări de 
teren (șantiere arheologice) 

maximum 10 credite pentru toate activitățile didactice 

Activitate de cercetare finalizată prin comunicări 
prezentate la sesiuni științifice ale doctoranzilor, sesiuni 
naționale, centre de studii diverse din spațiul academic.  

Activitate coordonată și notată de către coordonatorul 
științific. 

3 credite pentru fiecare comunicare 

Activitate de cercetare finalizată prin comunicări 
prezentate în colocvii și conferințe internaționale.  

Activitate coordonată și notată de către coordonatorul 
științific. 

5 credite pentru fiecare comunicare 

Activitate de cercetare finalizată prin studii publicate în 
reviste de specialitate sau în volume colective (două 
articole sunt obligatorii).  

Activitate coordonată și notată de către coordonatorul 
științific. 

3-10 credite pentru fiecare articol 

Activitate de cercetare finalizată prin recenzii critice în 
reviste de specialitate. 

Activitate coordonată și notată de către coordonatorul 
științific. 

1-2 credite pentru fiecare recenzie 
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Activitate de cercetare finalizată prin publicarea unor 
ediții de izvoare sau cărți de autor. 

Activitate coordonată și notată de către coordonatorul 
științific. 

15 credite pentru fiecare carte  

 
 

                  
Decan,    
Conf.dr. Florentina Nițu         

                Director Școala doctorală de istorie   
 

                 Prof.dr. Viorel Panaite   
 
        
 
 

 


