UB

Facultatea de Istorie

LICENŢĂ

MASTERAT

Istorie

Istorie

Relaţii internaţionale
și studii europene

Relaţii internaţionale
Programe de master interdisciplinare cu
domeniile Filosofie, Filologie și Jurnalism

3 ani

2 ani

3 ani
DOCTORAT

Istorie

CONVERSIE PROFESIONALĂ (POSTUNIVERSITAR)

Programul de conversie profesională se adresează cadrelor didactice din sistemul de învăţământ
preuniversitar care doresc să se specializeze într-un alt domeniu decât cel înscris pe diploma de licenţă.

„Despre Facultatea de Istorie, pot spune că este un mediu de lucru plăcut, un spaţiu al dialogului
şi al profesionalismului, dar şi o comunitate unită de studenţi şi profesori. Cadrele didactice
nu sunt preocupate numai de performanţa ştiinţifică, ci şi de excelenţa pedagogică, având
un respect deosebit pentru studenţi şi o ţinută morală impecabilă. În timp ce programul de
licenţă a pus bazele riguroase ale culturii mele de specialitate, studiile masterale mi-au oferit
un program de lucru flexibil, orientat spre studiu individual şi cercetare. La finele a aproape
patru ani petrecuţi în cadrul Facultăţii de Istorie, singurul meu regret este acela că timpul a
zburat prea repede şi că nu mai am ocazia de a retrăi frumoasele clipe petrecute în primii ani
de facultate. Recomand cu toată inima oricărui absolvent de liceu, pasionat de istorie sau, în
general, de latura umanistă a cunoaşterii, să se alăture comunităţii Facultăţii de Istorie, unde
va avea parte, cu siguranţă, de o experienţă istorică.” [Teodora Popovici, masterandă]

Oportunităţi pentru studenţi
burse
•
•
•
•

Burse pentru performanţa știinţifică
Burse de performanţă Meritul Olimpic
Burse de merit
Burse de studiu pentru studenţii cu
domiciliul în mediul rural
• Burse sociale și sociale ocazionale
• Burse speciale acordate studenţilor cu
rezultate remarcabile în activităţi culturale
sau sportive
• Burse speciale pentru activităţi
extracurriculare

cazare
• Locuri de cazare în căminele
Universităţii din București

facilităţi sportive

biblioteci
• Biblioteca Facultăţii de Istorie
• Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
• Biblioteci ale centrelor de cercetare din facultate

„Unde?”
• Sala de Sport din clădirea Facultăţii de Drept
• Sala de Sport „Pitar Moș” din clădirea Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
• Sala de Sport „Cămin Gaudeamus” din clădirea Facultăţii de Sociologie și Asistenţă Socială
• Baza sportivă a Departamentului de Educaţie Fizică și Sport
• Sala de Sport „Măgurele” din clădirea Facultăţii de Fizică

Oportunităţi pentru studenţi
•
•
•
•
•
•
•

centre de cercetare

Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice
Seminarul de Arheologie „Vasile Pârvan”
Centrul de Studii Turce
Centrul de Studii Euro-Atlantice
Clubul Universitar de Cartofilie, Filatelie și Maximafilie
Centrul de Istoria Imaginarului
Centrul de Istoria Bisericii

laboratoare

• Laboratorul de Istoria Artei și
Istorie Vizuală

• Seminarul de Metodologia Istoriei „D. Onciul”
• Centrul pentru Cercetarea Istoriei Secolului al XX-lea
• Centrul de Studii Bizantine și Sud-Est Europene „Gheorghe
Brătianu”
• Centrul de Studii Rome
• Centrul de Cercetări în Istorie Contemporană „Cont*texte”

mobilităţi internaţionale
• Burse ERASMUS+ sau ale unor proiecte
internaţionale, în universităţi din străinătate
• Consorţiul CIVIS

asociaţii studenţești
• Asociaţia Studenţilor la Istorie „Dacia” (A.S.I.D.)
• Asociaţia Studenţilor din Universitatea din București
(ASUB)

cercuri studenţești

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cercul de Relaţii Internaţionale și Studii Diplomatice
Cercul de Arheologie „Ion Nestor”
Cercul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice
Cercul de Studii Muzeale
Cercul de Studii Medievale
Cercul de Studii Bizantine și Sud-Est Europene
Atelierul de Studii Moderne
Cercul de Istorie Contemporană Românească
Cercul de Istorie Militară
Cercul de Economie
Cercul de Istorie Orientală
Grupul de Iniţiativă Studenţească

stagii de pregătire
• Facultatea de Istorie organizează în mod tradiţional stagii de
pregătire practică, în cadrul cărora studenţii pot opta între
șantiere arheologice, muzee și arhive, administraţie centrală
și locală, asociaţii culturale și instituţii precum Ministerul de
Externe, Institutul Diplomatic Român, Parlamentul României,
Serviciul de Informaţii Externe, UNESCO etc.

activităţi știinţifice
și extracurriculare

•
•
•
•
•

Sesiunea Naţională de Comunicări Știinţifice
Școala de Oameni Mari (program de internship)
Balul Bobocilor
Serata de Crăciun
Conferinţe și seminarii ISHA (International Students of
History Association) etc.

Oferta
educaţională:
LICENŢĂ

• Istorie (IF și ID)
• Istoria artei
• Relaţii internaţionale
și studii europene

Oferta
educaţională:
DOCTORAT

• Școala Doctorală de Istorie
Istorie antică și arheologie
Studii medievale
Istoria ideilor și mentalităţilor
Istorie modernă și contemporană
Istoria relaţiilor internaţionale
Istorie economică și socială

Oferta
educaţională:
MASTERAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istoria și practica relaţiilor internaţionale
Tehnici diplomatice
Istorie și politică militară în România secolelor XIX–XXI
Politică și societate în secolul XX
Interfeţe culturale în preistorie și antichitate
Istoria comunismului în România
Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană
Experimente ale modernităţii
Studii medievale (program interdisciplinar în colaborare cu
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine)
• Istoria artei și filosofia culturii (program interdisciplinar în
colaborare cu Facultatea de Filosofie)
• Istoria ideilor, mentalităţilor și culturii de masă
(secolele XIX–XXI) (program interdisciplinar în colaborare cu
Facultatea de Jurnalism și Știinţele Comunicării)
• Master didactic
Programele de studii de master didactic au o durată de doi ani și se adresează absolvenţilor
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică
în învăţământul preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din același
domeniu fundamental corespunzător specializării dobândite prin studiile de licenţă.

Admiterea la Facultatea de Istorie: iulie și septembrie
LICENŢĂ
Selecţie

1. Scrisoare
de intenţie
Evaluarea se face
pe baza calificativelor
ADMIS/RESPINS
2. Media obţinută la
Bacalaureat

MASTERAT
Proiectul de
studii/cercetare
depus în dosarul
de candidatură;
Susţinerea proiectului
în cadrul colocviului
de admitere
(inclusiv online)

Pentru detalii privind numărul de locuri și perioada de înscriere, vezi admitere.unibuc.ro, precum și istorie.unibuc.ro.

Oportunităţi
de carieră
• cadre didactice
• cercetători în instituţii de cercetare cu
profil specific, aflate sub egida Academiei
Române
• specialiști în corpul diplomatic al
Ministerului Afacerilor Externe
• specialiști în unităţi de arhivă publice
sau private (conservarea și restaurarea
documentelor, documentare, publicaţii
și cercetare știinţifică)
• specialiști în domeniile istorie,
arheologie, numismatică, tezaur,
patrimoniu și conservare, cercetări
pluridisciplinare de antropologie,
topografie arheologică, paleometalurgie
etc. pentru sistemul muzeal naţional
• curatori expoziţii de artă, art dealer,
relationship manager, expert evaluator
în domeniul artei
• consultanţi în diverse domenii, inclusiv
administraţie publică (pe teme de
istorie, artă, relaţii internaţionale și
studii europene)
• jurnaliști: presă scrisă și audio-vizuală
culturală și politică

„Aventura mea la Facultatea de Istorie a început cu ziua în care am fost să-mi depun dosarul,
complet nedumerită și speriată de ce o să urmeze. Și, fiind pe scările facultăţii, am simţit că mi-am
găsit drumul potrivit și locul care îmi lipsise până în acel moment. Odată cu începerea anului
universitar mi-am cunoscut colegii care urmau să-mi fie familia cu care am crescut în următorii
ani. Profesorii mi-au depășit toate așteptările și au devenit îndrumătorii noștri. La început nu
credeam că o să fac faţă, însă am învăţat câte ceva din fiecare experienţă și oportunitate cu care
m-am întâlnit, iar într-un final toate lucrurile s-au dovedit a fi constructive. Cel mai important
aspect al facultăţii sunt studenţii, care creează atmosfera tipică de apropiere și conștientizare
a faptului că ne aflăm toţi la început de drum. Un alt ajutor foarte important a fost Asociaţia
Studenţilor de la Istorie «Dacia», care ne-a sprijinit cu toate problemele pe care le-am întâmpinat
și ne-au făcut să ne simţim foarte bine primiţi, ne-au ajutat cu înscrierea, cu cazarea în cămine,
cu acomodarea și, pe lângă toate acestea, am participat la o mulţime de activităţi distractive
organizate de ei. Privind acum în trecut, pot spune că sunt sigură de decizia pe care am luat-o, iar
mediul academic aici este cu totul și cu totul deosebit.” [Alexandra, doctorandă]

admitere.unibuc.ro
admitere.istorie.unibuc.ro
istorie.unibuc.ro
facebook.com/istorieUB
Bd. Regina Elisabeta, nr. 4−12,Sector 3, București, România
E-mail: admitere@istorie.unibuc.ro
Tel.:(+40) 21 305 37 08; (+40) 21 305 37 09
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