
Nr.crt. Denumire Master Comisie 

perioadă depunere cerere înscriere 

examen                   (18.10.2021-

29.10.2021)             doar online 

afișare listă 

înscriși pentru 

examen 

Modalitate examinare Data

prof. dr. Ecaterina Lung (președinte)

lect. dr. Daniela Zaharia

lect. dr.Vladimir Cretulescu

prof. dr. Carol Căpiță (președinte)

conf. dr. Florica Mihuș

lect. dr. Alexandra Țârlea

lect. dr. Alin Matei

lect. dr. Bogdan Antoniu

lect. dr. Dragoș Zaharia

lect.dr. Marian Ștefănescu

lect. dr. Alin Matei

lect. dr. Bogdan Antoniu

lect. dr. Dragoș Zaharia

lect.dr. Marian Ștefănescu

lect. dr. Alin Matei

lect. dr. Bogdan Antoniu

lect. dr. Dragoș Zaharia

lect.dr. Marian Ștefănescu

prof. dr. Florin Muller (președinte)

conf. dr. Ion Bucur

conf. dr. Matei Gheboianu

conf. dr. Andrei Florin Sora

lect. dr. Florica Iuhas

lect. dr. Andrei Alexandrescu
conf. dr. Florentina Nițu

conf. dr. Ioan Carol Opriș

lect. dr. Manuela Dobre

conf. dr. Alexandru Mironov

prof. dr. Ecaterina Lung

lect. dr. Manuela Dobre

lect. dr. Liviu Damian

prof. dr. Carol Căpiță (președinte)

prof. dr. Florin Muller

lect. dr. Manuela Dobre

Calendar-Master anul I 2021-2022

01.11.2021

01.11.2022

01.11.2022

01.11.2022

proiect de cercetare  până 

la data de 02.11.2021, ora 

16.00

eseu,                                              

02.11.2021,                                  

4 ore 

eseu,                                              

02.11.2021,                                  

4 ore 

eseu,                                              

02.11.2021,       între orele 

10-15

eseu,                                              

02.11.2021,                între 

orele 10-15

eseu,                                              

02.11.2021,              între 

orele 10-15

7
ISTORIA IDEILOR , MENTALITĂȚILOR ȘI A CULTURII DE 

MASĂ

5 TEHNICI DIPLOMATICE

Candidații vor realiza un eseu de cel puțin 4 pagini, TNR 12, 1,5 rânduri, 

indicând și bibliografia utilizată                                                                   La 

final, lucrarea rezultată va fi transmisă comisiei pe adresele 

contact@csea.ro și  burse.istorie@unibuc.ro

eseu                                         

02.11.2021,                               

între orele 16-20

 proiect  de cercetare  

până la data de 

02.11.2021, orele 20.00

examen online                    

platforma: Google Meet              

3.11.2021,                               

între orele 11-13

eseu, până la data de 

03.11.2021,              ora 

12,00

Redactarea unui eseu (maximum 1000 cuvinte).                          Eseul + 

CV - Europass se vor trimite  pe adresele de e-mail:  

miimcm@istorie.unibuc.ro și  burse.istorie@unibuc.ro

9
 STUDII MEDIEVALE (INTERDISCIPLINAR CU DOMENIUL 

FILOLOGIE) 

Redactarea unui eseu, pe baza bibliografiei anunțate. Candidații vor 

trimite eseurile pe adresa de email manuela.dobre@istorie.unibuc.ro și 

burse.istorie@unibuc.ro

10 Master didactic
diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro

diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro

01.11.2022

Redactarea unui eseu, pe baza bibliografiei anunțate. Candidații vor 

trimite eseurile pe adresa de email carol.capita@istorie.unibuc.ro și 

burse.istorie@unibuc.ro

01.11.2022

8
ISTORIE RESURSE CULTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN 

SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

 PROIECT de cercetare și valorificare a unui bun cultural (la alegere) (cca 

2500 cuvinte) + CV  trimise la adresele decanat.istorie@gmail.com și 

burse.istorie@unibuc.ro

diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro

diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro
01.11.2022

6   ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA 

Realizați un proiect de cercetare cu tema: Dinamica elitelor comuniste 

în România 1944-1965 (sa se încadreze între 2500 – 3000 de cuvinte) 

se trimite la adresele        masteristoriacomunismului@gmail.com  și 

burse.istorie@unibuc.ro 

01.11.2022

3 ISTORIA ȘI PRACTICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

Candidații vor realiza un eseu de cel puțin 4 pagini, TNR 12, 1,5 rânduri, 

indicând și bibliografia utilizată                                          La final, lucrarea 

rezultată va fi transmisă comisiei pe adresele contact@csea.ro și  

burse.istorie@unibuc.ro

4  POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL AL XX - LEA

Candidații vor realiza un eseu de cel puțin 4 pagini, TNR 12, 1,5 rânduri, 

indicând și bibliografia utilizată                                                                 La 

final, lucrarea rezultată va fi transmisă comisiei pe adresele 

contact@csea.ro și burse.istorie@unibuc.ro

01.11.2022

01.11.2022

diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro

diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro

diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro

diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro

1
 ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII 

(INTERDISCIPLINAR CU FILOSOFIE) 

Studenții vor realiza un eseu pe o temă dată (interpretarea unor opere 

din lista indicată).  Eseul se trimite la adresele               

departament.antica@istorie.unibuc.ro și                                

burse.istorie@unibuc.ro 

2  INTERFEŢE CULTURALE ÎN PREISTORIE ŞI ANTICHITATE

Studenții vor realiza un eseu pe o temă dată (interpretarea unor opere 

din lista indicată)                                                                 Eseul se trimite la 

adresele               departament.antica@istorie.unibuc.ro și                               

burse.istorie@unibuc.ro 

diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro

diana.slav@istorie.unibuc.ro                   

burse.istorie@unibuc.ro
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