
 
 

Lista cadrelor didactice care pot coordona lucrări metodico-științifice în vederea 

obținerii gradului didactic I, precum și temele orientative pentru lucrările de grad 

didactic I 

  

 
Nr. 

crt.  

Funcția didactică, 

numele și prenumele 

cadrului didactic 

Datele de contact ale cadrului 

didactic 
Teme orientative pentru lucrările 

de grad didactic I 

1. Lector dr. Bogdan 

Antoniu 

bogdan.antoniu@istorie.unibuc.ro Istorie contemporană; istoria 

relațiilor internaționale 

2. Conf. dr. Valentin 

Bottez 

valentin.bottez@istorie.unibuc.ro Istorie antică; arheologie; 

patrimoniu 

3. Conf. univ. dr. Ion 

Bucur 

ion.bucur356@gmail.com Istorie contemporană românească 

4. Prof. dr. Carol Căpiță carol.capita@istorie.unibuc.ro Metodologia predării istoriei; 

preistorie; istorie antică; arheologie; 

patrimoniu cultural; istoria artei 

5. Prof. dr. Alin Ciupală alinciupala@gmail.com Istorie locală; istorie socială (sec. 

XIX-XX) 

6. Lector dr. Liviu 

Damian 

liviu.damian@istorie.unibuc.ro Istorie medievală; istorie socială; 

istoria religiilor 

7. Lector. dr. Manuela 

Dobre 

manuela.dobre@istorie.unibuc.ro Istorie medievală, istoria Bizanțului, 

istorie socială, istorie culturală, 

istorie locală 

8. Conf. dr. Matei 

Gheboianu 

matei.gheboianu@istorie.unibuc.ro Istorie contemporană românească 

9. Conf. dr. Cristina 

Gudin 

cristinagudin@yahoo.fr Aspecte de istorie culturală, socială, 

politică, economică, instituțională 

etc. în spațiul românesc în perioada 

sf. sec. XVIII- înc. sec. XX 

10. Prof. dr. Ecaterina 

Lung 

ecaterina.lung@istorie.unibuc.ro Istorie medievală și modernă 

timpurie; istoria artei; istorie 

culturală (orice epocă); studii 

monografice 

11. Conf. dr. Florica Mihuț d_mihut@yahoo.com Istorie antică; istorie culturală; 

patrimoniu cultural și etnologic 

12. Conf. univ. dr. 

Alexandru Murad 

Mironov 

alexandru.mironov@istorie.unibuc.ro Istorie socială; istoria relațiilor 

internaționale; istorie diplomatică 

13. Prof. dr. Florin Muller 

 

mullerflorin_ro@yahoo.com România 1918-1989: politică, 

ideologie, cultură; fascism și 

comunism în Europa secolului XX; 

istoriografie și teoria istoriei.  

14. Conf. dr. Florentina 

Nițu 

florentinanitu@yahoo.com Istorie premodernă; istorie 

economică; istoria costumului și a 

modei; patrimoniu și istorie 

culturală 

mailto:alinciupala@gmail.com
mailto:cristinagudin@yahoo.fr
mailto:mullerflorin_ro@yahoo.com


 
15. Conf. dr. Ioan Opriș ioancarol.opris@istorie.unibuc.ro Antichitate clasică greco-romană; 

arheologie; patrimoniu arheologic și 

istoric 

16. Conf. univ. dr. Silvana 

Rachieru 

silvana.rachieru@istorie.unibuc.ro Istorie modernă și contemporană; 

diplomație culturală 

17. Conf. dr. Andrei Florin 

Sora 

florinandrei.sora@istorie.unibuc.ro Elite militare, politice și 

administrative (sec. XIX-XX) 

 

 

 

 


