ÎNSCRIEREA LA CURSURI
ANUL III - SEMESTRUL I - ANUL 2020-2021
ISTORIE
1.
Fiecare student din anul al III-lea are obligaţia de a urma în
primul semestru:
Patru cursuri speciale aplicate;
Trei cursuri opționale;
Un curs optional metodologic.
2.
Înscrierea la cursurile preferate se face prin completarea
formularului disponibil la
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1XELhZ3I3YUtc5Npp6Zwpdd0pb5yalpkXGbZbRr0bUbdsg/viewform?usp
=sf_link
termenul limită fiind 5 octombrie, ora 12.00. Studenţii care nu
completează formularul până la data indicată vor fi repartizaţi din
oficiu în funcţie de locurile rămase disponibile.
3.
Numărul de locuri la fiecare curs este limitat. În cazul în care
există mai multe solicitări, departajarea se face pe baza punctajului în
anul de studii precedent.
4.
Nu pot fi alese cursuri opționale care au fost făcute și în anul II.
5.
Distribuţia studenţilor la cursuri se afişează la avizierul și pe
pagina web a facultăţii în data de 7 octombrie.
Listă cursuri opţionale (40 locuri/curs):
1. Sud-Estul Europei şi Islamul în pragul epocii moderne (prof.dr.
Viorel Panaite)
2. Ortodoxie şi catolicism în evul mediu (lect.dr. Manuela Dobre)
3. Teorii şi mecanisme ale relaţiilor internaţionale (prof.dr. Valentin
Stan)
4. SUA în secolul XX (lect.dr. Bogdan Antoniu) – în limita a 10 locuri
5. Muzeologie și muzeografie (conf.dr. Florentina Nițu) – în limita a 15
locuri
6. Demografie istorică (prof.dr. Șarolta Solcan)
7. Introducere în istoria urbană (conf. dr. Simion Câlția)
8. Viaţa cotidiană în România interbelică (conf.dr. Ion Bucur)
9. De la presa comunistă la presa capitalistă (lect.dr. Matei Gheboianu)
10. Strategii, discurs și practici identitare în Europa premodernă. O
introducere în studiul identităților religioase, politice și de gen
(lect.dr. Radu Nedici)

11.Dimensiunea marțială a epocii metalelor – (lect.dr. Mihai
Constantinescu)
12. Arheologie paleocreștină (conf.dr. Ioan Carol Opriș)
13. Mentalități egiptene antice (prof.dr. Miron Ciho)
14. Arheologie funerară (prof.dr. Monica Chicideanu)
Listă cursuri speciale aplicate (20 locuri/curs):
1. Femeia în sursele bizantine din sec. XI-XII (lect.dr. Manuela Dobre)
2. Transformări sociale şi influenţe culturale în Imperiul Otoman în sec.
al XIX-lea (lect.dr. Silvana Rachieru)
3. Imperii coloniale și decolonizare (sec. XVIII-XX) (prof.dr. Ovidiu
Bozgan)
4. Procese decizionale în politica americană postbelică (lect.dr. Bogdan
Antoniu)
5. Diplomatie, strategie şi război total. Primul conflict mondial 19141918 (lect.dr. Alin Matei)
6. Politică şi societate în Spania contemporană (lect.dr. Marian
Ştefănescu)
7. Food in History (prof.dr. Mirela Luminița Murgescu) – va începe pe
data de 29 octombrie 2020 și se va finaliza pe 25 februarie
2021. Cursul se va desfășura 2/3 în limba engleză și 1/3 in limba
română. Cursul este organizat în parteneriat cu Universitatea din
Tubingen.
8. Familia în Ţările Române în Evul mediu (prof.dr. Șarolta Solcan)
9. Corp şi sexualitate în sec. XIX (prof.dr. Alin Ciupală)
10. Moda, lux si bijuterii in societatea românească premodernă (conf.dr.
Florentina Nițu)
11. Lupta pentru putere în interiorul PCR (conf.dr. Ion Bucur)
12. Războaiele napoleoniene (conf.dr. Simion Câlția)
13. Violență și conflict în preistorie (conf.dr. Mihai Constantinescu)
14. Sincretismul religios în Egiptul greco-roman (prof.dr. Miron Ciho)
15. Zei, eroi și sanctuare în lumea clasică (lect.dr. Alexandra Lițu)
16. Religie și politică în epoca Principatului (conf.dr. Valentin Bottez)

Listă cursuri opţionale metodologice:

1. Analiza mitului : mit, mitologie, gândire mitică (lect.dr. Daniela
Zaharia)
2. Probleme şi metode de istorie economică (prof.dr. Bogdan
Murgescu)
3. Introducere în studiul istoriei relaţiilor internaţionale. Concepte, teorii
şi metode (lect.dr. Bogdan Antoniu)
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