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I. Introducere 

 Obiectivele de dezvoltare ale Facultății de Istorie sunt parte integrantă a strategiei generale a 

Universității din București; ca atare, facultatea noastră își propune să accentueze direcții de 

dezvoltare precum: internaționalizarea, cercetarea științifică de calitate, programe de studii 

interdisciplinare, vizibilitatea publică și etica academică. Pentru atingerea acestor obiective, 

Facultatea de Istorie va continua să îmbine administrarea curentă cu o gândire strategică pe 

termen mediu, care să valorifice inițiativele și ideile întregului corp academic al Facultății, 

consultarea tuturor cadrelor didactice și a reprezentanților studenților fiind esențială. De altfel, 

actualul plan operațional este rezultatul dezbaterilor la nivelul fiecărui departament al facultății 

precum și al întâlnirilor cu Asociația Studenților la Istorie ”Dacia”.  

 Activitățile preconizate pentru anul 2019 continuă și amplifică în cele mai multe dintre 

cazuri direcții și proiecte care au fost inițiate în ultimii ani la nivelul facultății, în strânsă 

legătură cu direcțiile de dezvoltare ale Universității și ale mediului social și cultural. Aceste 

activități au la bază înțelegerea provocărilor instituționale și academice și vor presupune din 

partea întregului corp academic o coerență a acțiunilor astfel încât să putem valorifica toate 

oportunitățile de dezvoltare. Cu atât mai mult provocările nu vor lipsi în anul 2019, când opinia 

publică va fi interesată de o temă importantă pentru societatea românească post-decembristă: 

Revoluția din decembrie 1989. Nu vor lipsi continuări ale dezbaterilor privind Centenarul 

Marii Uniri, întrucât în 2019 se vor aniversa 100 de ani de la Conferința Păcii Paris-Versailles. 

Specialiștii FIUB săi vor asigura expertiza necesară pentru proiecte și dezbateri pe marginea 

acestor subiecte. 

 Așa cum am accentuat în Planul strategic al Facultății de Istorie, resursa umană reprezintă 

cheia bunei funcţionări instituționale. De aceea, avem în vedere identificarea mijloacelor de 

sprijinire a cadrelor didactice din facultate pentru a obține performanță profesională. Un alt 

domeniu prioritar rămâne cel privitor la relația cu studenţii şi absolvenţii, pe care o privim ca un 

parteneriat bazat pe interesul comun în asigurarea calității procesului didactic. Ne dorim aici să 

acordăm sprijin Asociației Alumni Istorie pentru o mai bună vizibilitate a activităților sale. 

Desigur, vom continua să colaborăm cu Asociația Studenților la Istorie ”Dacia”, un parteneriat 

consolidat deja prin proiecte și acțiuni de bună calitate și cu impact (ASID a primit premiul 

Senatului 2018 pentru Cea mai bună inițiativă civică). 

 Dintre direcțiile de dezvoltare ale Universității din București, domeniul internaționalizării 

continuă să rămână o preocupare constantă. Dinamica ultimilor ani în privința asigurării 

vizibilității internaționale a cercetării istorice a avut ca rezultat consolidarea unei rețele de 

cercetători, pe care ne propunem să o lărgim tematic prin apelul către zone tot mai diverse ale 

cunoașterii interdisciplinare. Astfel de colaborări vor aduce nu doar contacte profesionale sau 
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oportunități științifice (de cercetare, documentare, publicare etc.), dar și racordarea la 

standardele științifice europene. 

 În privința programelor oferite de facultate, vom continua gestionarea prudentă mai ales a 

programelor de nivel master, astfel încât să se asigure un echilibru al veniturilor financiare în 

condițiile reducerii numerice a formațiilor de studiu la unele dintre aceste programe. 

Dinamizarea acestor programe se va realiza printr-un management integrat, care să implice 

reprezentanții studenților, astfel încât să se asigure pe de o parte calitatea programelor de studii 

iar pe de altă parte, racordarea pregătirii oferite de acestea la situaţia pieţei muncii. 

 

II. Obiective activități și termene 

 

II.1. Domeniul academic 

Obiective: 

• asigurarea calității programelor de studii; 

• continuarea colaborării cu celelalte facultăți ale UB în susținerea cursurilor de 

specialitate; 

• extinderea parteneriatelor Erasmus ale facultății; 

• dezvoltarea proiectelor de atragere a unor visiting professors; 

• consolidarea parteneriatului cu studenții în vederea asigurării calității procesului 

didactic; 

• promovarea principiilor deontologice și etice în redactarea lucrărilor științifice. 

 

Plan de implementare 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Înscrierea calificărilor în RNCIS pentru programele de master Octombrie 2019  

Pregătirea dosarului în vederea evaluării domeniului de master 

Istorie 

Octombrie 2019  

Aplicarea de chestionare de evaluare a cursurilor, dar și a 

programelor academice ale facultății 

Martie-mai 2019 

(responsabil: decan, 

prodecan Cristina Gudin) 

Transmitere invitații către potențiali visiting professors Permanent 

(responsabil: decan, 

prodecani Alin Matei, 

Ioan Opriș) 
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Multiplicarea parteneriatelor cu instituții de stat, instituții culturale 

românești și străine, ambasade etc. 

Permanent 

(responsabil: decan, 

prodecani) 

Identificarea de noi colaboratori (interni sau externi) pentru o mai 

bună acoperire și diversificare a cursurilor de specialitate 

Permanent 

(responsabil: decan, 

prodecani) 

 

II.2. Domeniul cercetare 

Obiective: 

• colaborarea cu ICUB prin valorificarea sinergiilor între inițiativele proprii facultății și 

cele ale ICUB; 

•  creșterea numărului de publicații științifice ale cadrelor didactice și doctoranzilor; 

•  organizarea de evenimente relevante științific la nivel național și internațional; 

•  creșterea participării la evenimente științifice relevante în plan național și 

internațional; 

•  implicarea în proiecte de cercetare cu fonduri europene; 

•  identificarea și implementarea unor soluții tehnice care să ofere o mai bună evidență a 

impactului cercetării științifice realizate de cadrele didactice din Facultatea de Istorie; 

•  creșterea vizibilității producției științifice prin parteneriate cu organizații non-

guvernamentale care să sprijine publicarea jurnalelor științifice ale facultății; 

•  reorganizarea centrelor de cercetare ale facultății; 

•  încurajarea implicării studenților în activitatea centrelor de cercetare ale facultății. 

 

Plan de implementare 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Seria Conferințele Facultății de Istorie Anul 2019 

Continuarea cercetărilor arheologice sistematice pentru care există 

protocoale de colaborare semnate la nivelul UB/FIUB; extinderea 

protocoalelor de colaborare cu noi parteneri în domeniul cercetării 

arheologice 

Anul 2019 

Conferințele și Dezbaterile DIRSEE Periodic  

Conferințele Centrului de Studii Euro-Atlantice  conferință / 2 luni 

(responsabili lect.dr. 

Bogdan Antoniu, lect.dr. 

Alin Matei) 

Atelierul Istoricilor  martie-iunie, octombrie-

decembrie 2019, 
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 (responsabil lect.dr. 

Silvana Rachieru). 

Conferința națională Lungul drum către casă: diplomați români 

în cele două războaie mondiale (Facultatea de Istorie a 

Universității București, Centrul de Studii Turce - FIUB și 

Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași) 

12-13 februarie 2019 

(responsabil lect.dr. 

Silvana Rachieru) 

A noua ediție a Conferinţei Naţionale ”Comunismul Românesc” 

(organizatori: CNSAS, Facultatea de Istorie si Insitutul de Istorie 

"N. Iorga"  

28-29 martie 2019 

(responsabil lect. dr. 

Matei Gheboianu) 

Balnea, vina, Venus...Viața cotidiană a soldaților din legio V 

Macedonica de la Potaissa (conf.dr. Sorin Nemeti, coordonator 

științific șantier arheologic Potaissa/ Turda) 

Martie 2019 

Grădiștea de Munte (Sarmizegetusa Regia) - un stadiu al 

cercetărilor și noi perspective (prof.dr. Gelu Florea, coordonator 

științific cetățile dacice din Munții Orăștiei, sit UNESCO)  

Aprilie 2019 

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești  11-14.04.2019, ASID 

A doua ediție a Conferinței Internaționale Ottoman Archaeology 

in Romania (Facultatea de Istorie în parteneriat cu Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan” București și Agenția de Cooperare și 

Colaborare Turcă TIKA 

12-13 aprilie 2019, 

(responsabil lect.dr. 

Silvana Rachieru). 

Sesiunea națională anuală CICSA Aprilie-mai 2019 

COMIST - Comunismul Românesc - Memorie și Istorie 

(parteneri Facultatea de Științe Politice UB și Institutul de Istorie 

N. Iorga 

Aprile- mai 2019 

Conferință Internațională Sud-Estul Europei între integrare și 

"balcanizare": de la Commonwealth-ul bizantin la NATO 

(provizoriu)  

mai 2019 (responsabil 

lect.dr. Alin Matei, lect.dr. 

Manuela Dobre) 

Workshop NATO at 70. Romania and the Euto-Atlantic Security 

Architecture 

mai 2018 (responsabil 

lect.dr. Bogdan Antoniu, 

lect.dr. Alin Matei) 

Piețele Bucureștiului. Spațiu funcțional sau utopic? - Facultatea 

de Istorie, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, 

Muzeul Municipiului București.  

 

Septembrie 2019 

Conferința națională „Omul și obiectele”, ediția a III-a, 

organizator Clubul universitar de cartofilie, filatelie și 

maximafilie, Facultatea de Istorie, Universitatea din București 

27 septembrie 2019 

Conferinţa Lupta împotriva bolşevismului. Campania armatei 

române în Ungaria. 1919 (titlu provizoriu), Facultatea de Istorie 

si Facultatea de Drept.  

Octombrie 2019 

http://www.cnsas.ro/documente/cncr/PROGRAM%20CNCR%20VIII%206-7%20martie%202018.pdf
http://www.cnsas.ro/documente/cncr/PROGRAM%20CNCR%20VIII%206-7%20martie%202018.pdf
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Conferinta: Thirty Years After - Post Communism, 

Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe 

Octombrie 2019 

Conferință Internațională The Paris Peace Treaties. A Historical 

Reappraisal  

octombrie 2019, 

(responsabil lect.dr. 

Bogdan Antoniu, lect.dr. 

Alin Matei) 

Editare reviste științifice: 

o Euro Atlantic Studies – 1-2 numere/2019 

responsabil lect.dr. 

Bogdan Antoniu, lect.dr. 

Alin Matei 

o Romanian Journal of History and International 

Studies -2 numere/2019 

responsabil lect.dr. 

Christian Năsulea 

Byzantine and South-East European Studies (titlu 

provizoriu) – 1-2 numere/2019 (în colaborare cu 

Uniunea Elenă din România) 

 

responsabil lect.dr. 

Manuela Dobre, lect.dr. 

Liviu Damian, lect.dr. 

Radu Nedici 

 

II.3. Domeniul management și administrație 

Obiective: 

• coerența funcționării diverselor departamente și servicii ale facultății; 

• colaborarea eficientă cu departamentele și facultățile UB pentru organizarea de 

evenimente și proiecte comune; 

• creșterea coeziunii și implicării corpului academic în evaluarea aspectelor academice; 

• redactarea unor regulamente proprii. 

 

Plan de implementare 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Consultări sistematice cu studenți, cadre didactice și alumni Permanent (responsabil: 

decan, prodecani) 

Realizarea în colaborare cu DSS - UB a unor proiecte de consiliere 

pentru alegerea parcursului profesional 

Permanent (responsabil: 

decan, prodecani) 

Adoptarea diverselor Metodologii și Regulamente necesare. Decembrie 2019 

(responsabil: decan, 

prodecani) 

Cursuri de pregătire în cadrul secretariatului pentru utilizarea 

bazelor de date, obținerea de competențe lingvistice 

(engleză/franceză), etc 

Decembrie 2019 

(responsabil: decan, 

prodecan Cristina Gudin) 

Activități organizatorice la începutul fiecărui semestru (repartizări 

cursuri, orar, transferuri credite) 

Decan, prodecan Alin 

Matei 

Activități administrative în beneficiul studenților (cazare, burse, 

tabere studențești) 

Decan, prodecan Cristina 

Gudin 
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II. 4. Domeniul relația cu societate 

Obiective: 

• extinderea și consolidarea legăturilor cu potențiali angajatori pentru absolvenții 

proprii; 

• dezvoltarea de proiecte culturale cu vizibilitate largă; 

• creșterea vizibilității internaționale prin organizarea de evenimente și prin participarea 

cu expertiză la diverse manifestări organizate de societatea civilă și instituții ale 

statului; 

• creșterea vizibilității programelor și activităților facultății prin intermediul site-ului 

propriu și prin promovarea pe canalele social-media; 

• implicarea cadrelor didactice și a studenților în activități privind promovarea facultății. 

 

Plan de implementare 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Masă rotundă: 1859 & 1918. Semnificații și bilanț aniversar. 

(eveniment cu participarea elevilor din învățământul 

preuniversitar) 

24 ianuarie 2019 

(responsabil decan și 

SȘIR) 

Campanie de promovare a programelor facultății pe canalele 

social-media (realizarea de flyere și spot de prezentare) 

Februarie-septembrie 

2019 (responsabil decan, 

lect. dr. Christian 

Năsulea) 

Program de pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat 

Istorie  

Martie-mai 2019 

(responsabil decan, 

prodecani Cristina Gudin, 

Ioan Carol Opriș) 

Organizarea de conferințe în cadrul liceelor  

“Istoria mai aproape de noi” 

Martie - mai 2019 

(responsabil decan, 

prodecani) 

A 4-a ediție a Întâlnirilor profesorilor de istorie din învățământul 

preuniversitar cu bobocii Facultății de Istorie 

Martie 2019 (responsabil 

decan, prodecani, lect. dr. 

Bogdan Antoniu) 

Săptămâna Porţilor Deschise   Aprilie 2019 (responsabil 

decan, prodecani) 

Zilele ASID 16-22 aprilie 2019 

(responsabil: ASID) 

Seara Absolventului - întâlniri lunare cu absolvenți din diferite 

promoții ale Facultății de Istorie 

Periodic (responsabil 

decan și Asociația Alumni 

Istorie) 

Postarea pe web site-ul facultății a filmărilor de la principalele Permanent (responsabil: 
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conferințe și evenimente organizate lect. dr. Christian 

Năsulea) 

Creșterea numărului de parteneriate pentru organizarea stagiilor 

practice 

Decembrie 2019 

(responsabil: decan, 

prodecani) 

Dăruiește un sendviș și schimbă viața unui tânăr (proiect 

caritabil în colaborare cu Asociația Comunitatea Sant Egidio) 

2019 (responsabil ASID, 

decan) 

Întâlnirile Centrului de Studii Turce  martie-iunie, octombrie-

decembrie 2019, 

(responsabil lect.dr. 

Silvana Rachieru 

Conferința Națională a Societății de Științe Istorice din 

România  

16 noiembrie 2019 

(responsabil prof. dr. 

Bogdan Murgescu) 

Proiectul caritabil Serata de Crăciun Decembrie 2019 

(responsabil: ASID, 

decan) 

 

II.5. Domeniul asigurării calității 

Obiective: 

• asigurarea eticii și deontologiei cercetării; 

• colaborarea cu studenții în vederea evaluării programelor de studii; 

• asigurarea de resurse educaționale noi; 

• îmbunătățirea proceselor; 

• performanță și adaptabilitate. 

 

Plan de implementare 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Colaborarea cu studenții în cadrul CEAC Permanent (responsabil 

decan) 

Aplicarea chestionarelor de evaluare a cursurilor, dar și a 

programelor academice ale facultății 

Mai 2019 (responsabil: 

decan, prodecan Cristina 

Gudin) 

 

II. 6. Domeniul internaționalizării 

Obiective: 

• organizarea de evenimente relevante științific la nivel internațional; 

• creșterea participării la evenimente științifice relevante în plan internațional; 

• extinderea parteneriatelor instituționale. 



 10 

Plan de implementare 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Introducerea unui grup de cursuri în limba engleză în cadrul 

programului de master ICPA în contextul reacreditării 

Iunie 2019 

 

II. 7. Domeniul activității cu studenții 

Obiective: 

• colaborarea sistematică cu studenții în vederea organizării unor evenimente și 

asigurării vizibilității facultății; 

• colaborarea cu studenții reprezentanți și Asociația studenților la Istorie ”Dacia” 

(ASID) pentru derularea unor activități administrative (înscriere în an, repartizare 

legitimații, cazare în cămin, tabere studențești etc); 

• colaborarea cu ASID pentru organizarea Săptămânii Porților Deschise și a Săptămânii 

Bobocului la Istorie. 

• consiliere și tutoriat; 

• sprijin pentru studenții cazuri sociale. 

 

Plan de implementare 

ACTIVITĂȚI TERMEN 

Atelierele DIRSEE  Periodic 

ProAcademic (ateliere interdisciplinare adresate studenților de la 

mai multe facultăți) 

Pe tot parcursul anului 

2019 (responsabil decan, 

prodecan Cristina Gudin) 

Extinderea parteneriatelor cu angajatori în domeniul 

managementului artelor 

Pe tot parcursul anului 

2019 

Întâlniri de consiliere și tutoriat cu studenții Permanent (responsabil 

decan, prodecan Cristina 

Gudin, tutorii de an) 

Boboc la Istorie - proiect de integrare și construcție a comunității 

academice pentru bobocii din anul I 

februarie și octombrie 

2019 (responsabil: ASID, 

decan) 

Flori pentru fete 8 martie 2019, ASID 

Erasmus Info meeting 26.03.2019, ASID 
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Schimbul de experiență (în colaborare cu UBB) 12-19 mai 2019, ASID 

Ciclul de întâlniri cu membrii corpului diplomatic acreditat la 

București  

Periodic (responsabil 

decan, prodecani Alin 

Matei, Ioan Carol Opriș) 

Crearea unor echipe de studenți, afiliați membrilor Centrului care 

să sprijine activitatea CSEA 

 

Responsabili lect.dr. 

Bogdan Antoniu, lect.dr. 

Alin Matei 

 

III. Concluzii 

Se poate observa faptul că în comparație cu anul 2018, numărul de activități propuse în cadrul 

tuturor domeniilor abordate este relativ constant și acestea se desfășoară în direcțiile deja consacrate 

cu scopul obținerii vizibilității instituționale și a unor performanțe educaționale și academice 

relevante. 

Responsabilitatea imediată pentru îndeplinirea obiectivelor fixate în planul operațional pentru 

anul 2019 revine decanului și prodecanilor în colaborare cu departamentele Facultății precum și 

partenerii: Asociația Studenților la Istorie ”Dacia”, Asociația ”Alumni Istorie”. 

La  implementarea planurilor prezentate se vor implica o serie de membri tineri și dinamici ai 

comunității academice care au acumulat deja o importantă expertiză în derularea de proiecte și în 

activități instituționale. 

Nici alegerile în orientarea și dezvoltarea programelor de studii sau a centrelor de cercetare, nici 

implicarea în promovarea instituțională și în sporirea relației cu societatea, pentru a aminti doar 

câteva idei din planul operațional propus, nu pot fi făcute și nici nu vor avea șansă de succes fără 

consultarea și acordul firesc al colegilor și studenților noștri, al Consiliului Facultății și structurilor 

departamentale existente.  

Din partea echipei de conducere a Facultății de Istorie funcționează o deschidere reală și un 

mesaj lipsit de echivoc referitor la dezvoltarea instituției și a identității comunității noastre pentru 

toți reprezentanții corpului academic al Facultății, profesori și studenți. Cuvintele cheie pe care le 

propunem sunt consultare și dezbatere de fond, încurajare și valorizare a inițiativei, 

transparență și realism în managementul deciziilor. 

 

Decan. 

__________________________ 

 

Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultății din data de 21 ianuarie 2019. 
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Analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul operațional pentru anul 2018 

 

 Obiectivele prevăzute pentru anul 2018 au fost realizate în cea mai mare parte și frecvent au 

fost depășite, după cum rezultă din raportul de activitate.  

 


