OFERTE PRACTICĂ DE SPECIALITATE –grupe coordonate FIUB 2022
- toate detaliile disponibile sunt afișate, pentru detalii suplimentare se vor contacta
coordonatorii
- de asemenea, este obligatoriu ca toți studenții să participe fizic (Amfiteatrul Pârvan) sau
online (link-ul de conectare va fi comunicat) la ședința de medicina și protecția muncii
organizată marți, 14 iunie, ora 12.30.
- la momentul depunerii cererii, pe adresa practica.istorie@unibuc.ro, e-mail-ul trebuie să
poarte denumirea: practica grupe facultate
- cererea de înscriere descărcată de pe site și completată trebuie denumită: nume-prenumesectiean (de exemplu: popescu-andrei-istorie1 sau ionescu-georgiana-rise2)
-perioada de înscriere este 5-24 iunie . Înscrierile se fac în ordinea venirii email-urilor.

1. CENTRUL DE ISTORIE COMPARATĂ A SOCIETĂȚILOR ANTICE (CICSA)
- coordonator M. Marcu
- 15 studenţi
- 28 iunie-14 iulie
- modalitate: fizic
- activități: vizite la muzee, exerciții relative la practici specifice patrimoniului muzeal (fişele
analitice de evidenţă, cererile de clasare, şi rapoartele de expertiză aferente artefactelor
aparţinand patrimoniului cultural mobil aflate în colecţiile unui muzeu)
- date de contact: mihaela.marcu@istorie.unibuc.ro
2.MUZEUL ZAMBACCIAN. Reorganizarea spațiului expozițional
- coordonator V. Creţulescu, I. Damian (Muzeul Național de Artă)
- 4 studenţi Istoria Artei licență, master I IAFC
- aprox. 1-31 iulie
- activități: ajutor la demontarea expoziției permanente, manipularea lucrărilor de artă, redactare
fișe analitice pentru fiecare obiect în parte, verificare și actualizare fișe de conservare; activități
de conservare preventivă: desprăfuire rame și pictură, socluri și statui; izolare verso pictură,
montare sisteme de prindere și ancorare; depozitare.
Caiet de practică (pentru evaluare): 20 de fișe analitice de obiect redactate de către student;
20 de fișe de conservare prelucrate de către student; 10 fotografii cu studentul realizând diverse
activități concrete legate de reorganizarea spațiului expozițional.
Deprinderi dobândite: experiență în lucrul cu patrimoniul; experiență în analiza obiectelor
d.p.d.v. al elementelor de tehnică, identificare, autentificare și al conservării; noțiuni de bază
privind manipularea patrimoniului; noțiuni de bază privind documentația privitoare la
patrimoniul cultural.

- date de contact: vladimir_cretulescu@yahoo.com
3. MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ. Documentație de specialitate pictură modernă
românească
- coordonator V. Creţulescu, I. Damian (Muzeul Național de Artă)
- 6 studenţi Istoria Artei licență, master I IAFC
- aprox. 1-30 august
- activități: ajutor privind realizarea documentației de specialitate pentru lucrări de pictură
modernă românească din patrimoniul MCA: redactare și verificare fișe de evidență, fișe de
conservare, bibliografii, documentație privind autentificarea, evaluarea și clasarea bunurilor
culturale mobile.
Caiet de practică (pentru evaluare): 20 de fișe analitice de obiect redactate de către student;
20 de fișe de conservare prelucrate de către student; 10 fotografii cu studentul realizând diverse
activități concrete legate de realizarea documentației de specialitate necesare pentru clasarea
bunurilor culturale mobile.
Deprinderi dobândite: experiență în lucrul cu patrimoniul; experiență în analiza obiectelor dpdv
al elementelor de tehnică, identificare, autentificare și al conservării; noțiuni de bază privind
documentația privitoare la patrimoniul cultural mobil.
- date de contact: vladimir_cretulescu@yahoo.com

4.ARTMARK/ART SAFARI/PROPAGARTA/SINEVA/ART SOCIETY
- coordonator I. Ciocan
- perioadă – se va stabili cu coordonatorul
- număr studenţi (toate secțiile): Artmark 6; Art Safari 20; Art Safari Airport Museum 2;
Sineva 4; Propagarta 10; Fundația Art Society 2
Artmark (custode expoziții, prezentări opere de patrimoniu, modern și contemporane-palatul
Cesianu Racoviță)
Sineva: custode expoziții, organizare vizite ghidate (Combinatul Fondului Plastic), lucru
arhivă
Propagarta: vizitare expoziții pentru întocmirea agendei expoziționale, realizare articole
Safari, Society, Airport: organizare expoziție, realizare articole, comunicare artiști
- studenţii vor fi înscrişi pe o singură listă, urmând a fi împărţiţi în urma negocierii cu dna
Ciocan
- date de contact: ioana.ciocan@unibuc.ro
5. MUZEUL NAȚIONAL MILITAR REGELE FERDINAND I BUCUREȘTI
- coordonator A. Sora
- coordonator FIUB A. Lițu
- 11-29 iulie
- 25 de studenţi secțiile Istorie, RISE

- prezență fizică obligatorie
- activități: Studenții vor cunoaște activitatea și colecțiile Muzeului, vor aprofunda diverse teme
de istorie militară, muzeologie și conservare-restaurare. Totodată, în timpul perioadei de practică
studenții vor fi implicați în activitățile Muzeului, vor contribui la promovarea acestora, vor face
documentări și vor pregăti diverse materiale sub coordonarea personalului specializat din cadrul
acestei instituții (cercetători, muzeografi, conservatori-restauratori etc.). Evaluare continuă de-a
lungul întregii perioade de practică.
- date de contact: andrei.sora@unibuc.ro
6.MUZEUL ORORILOR COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA
- coordonator F. Niţu
- 15 studenţi
- activități propuse: documentare și cercetare; implicare în organizarea de expoziții; implicare
în campania muzeului de donații de obiecte; redactarea unor articole cu caracter de popularizare
și/sau științifice; copierea, scanarea sau fotografierea de documente; titrarea sau traducerea unor
documente audio sau video; oferirea de asistență secțiilor de specialitate în vederea organizării
evenimentelor dedicate; ghidaj de specialitate în colaborare cu muzeografii instituției; participare
la campania de colectare de informații pentru istoria orală și de identificare a crimelor de război
în conflictul din Ucraina; oferirea de sprijin în acțiunile caritabile organizate de MOCR.
- date de contact: florentinanitu@yahoo.com
7.MUZEUL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
- coordonator F. Niţu
- 20 de studenţi
- detalii document anexat (MUB practică 2022)
- date de contact: florentinanitu@yahoo.com
8.MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
- coordonator M. Dobre
- 15 studenți
- începând cu luni, 4 iulie
- modalitate: fizic
- activități: vizitarea expozițiilor și depozitelor MNIR; documentare în biblioteca și secțiile
muzeului; organizare expoziții
- date de contact: manuela.dobre@istorie.unibuc.ro
-grupă suplimentară: 6 studenți online
-activități pentru studenții online: o temă la alegerea studentului:
- realizarea unor baze de date care sa conțină miniaturi medievale (bizantine, occidentale
sau orientale, în funcție de interesele fiecărui student), organizate pe secțiuni, cu indicarea
manuscrisului, a datei și locului de proveniență, însoțitede o scurtă descriere
- sau: crearea unei baze de date care să conțină hărți medievale, însoțite de precizări
referitoare la autor, data realizării, context, descriere, acuratețea și relevanța informațiilor

-

sau: întocmirea unor bibliografii pe teme de cercetare stabilite de comun acord, în funcție
de interesele studenților, cu indicarea materialelor disponibile online
- sau: identificarea unor site-uri consacrate istoriei medievale, prezentarea conținutului
acestora și a materialelor relevante care pot fi folosite de studenți, pentru diferite teme de
cercetare în domeniu.
-perioadă studenți online: iulie sau septembrie (negociere cu coordonatorul)
- date de contact: manuela.dobre@istorie.unibuc.ro
9. CENTRUL DE STUDII EURO-ATLANTICE PROFESOR CONSTANTIN BUȘE
- coordonatori B. Antoniu, Dr. Zaharia, M. Mustețea
- număr nelimitat de studenți
- 4-15 iulie şi 1-14 septembrie. Perioadele se vor negocia cu coordonatorii după încheierea
înscrierilor prin trimiterea unul email la adresa indicată.
- modalități : iulie (fizic – sala CSEA sau online, studenții optează după încheierea înscrierilor
prin trimiterea unul email la adresa indicată), septembrie (online)
- activități: vezi documentul atașat (CSEA practică 2022)
- date de contact: csea@istorie.unibuc.ro
10.MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – ARHIVELE DIPLOMATICE
- coordonator A. Mironov
- 20 studenţi toate secţiile
- 27 iunie -10 iulie
- modalități: fizic și online (nu hibrid, ci cu activități care vor avea loc fie fizic, fie online)
- date de contact: alexandru.mironov@istorie.unibuc.ro
11.CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII
- coordonator M. Gheboianu
- 20 studenţi
- modalitate: online, cu pozibilitatea unor vizite efectuate fizic
- date de contact: matei.gheboianu@gmail.com
12.INSTITUTUL PENTRU INVESTIGAREA CRIMELOR COMUNISMULUI
- coordonator M. Gheboianu
- 10 studenţi
- modalitate: online
- date de contact: matei.gheboianu@gmail.com
13.INSTITUTUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989
- coordonator M. Gheboianu
- 5 studenţi prezență fizică la sediul Institutului + 10 studenți online (se va preciza pe fișa
de înscriere modalitatea dorită)

- date de contact: matei.gheboianu@gmail.com
14. BIBLIOTECA BIZANTINĂ CENTRUL SFINȚII PETRU ȘI ANDREI/ THE CENTER
FOR THE STUDY OF THE NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS
-coordonator L. Damian
-10 studenți
-iulie
-date de contact: liviudami@gmail.com
15. ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI, Serviciul Arhivelor Naționale Istorice
Centrale din București
-coordonator M. Diaconescu
-studenți: număr nelimitat
-27 iunie-8 iulie
-modalitate: prezență fizică zilnic
-activități: specifice arhivelor
-date de contact: marius.diaconescu@istorie.unibuc.ro
16. CENTRUL ARHIVA ISTORICĂ A ROMÂNIEI (FIUB)
-coordonator M. Diaconescu
- 6 studenți
- 27 iunie-8 iulie
-modalitate: prezență fizică zilnic
-activități: prelucrarea arhivei FIUB (inventariere, organizare de dosare și alte activități specific
arhivelor)
-date de contact: marius.diaconescu@istorie.unibuc.ro
17. CENTRUL DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE VASILE PÂRVAN
-coordonator A. Lițu
-6 studenți ; este de preferat să nu fie complet începători
-1 – 15 septembrie
-modalitate : online (dacă studenții doresc să vină la facultate, trebuie să aibă la ei laptop
pentru a putea lucra)
-activitate: seminar intensiv de limba latină și limba greacă veche (traducere și folosirea
instrumentelor digitale dedicate)
-date de contact: alexandra.litu@istorie.unibuc.ro
18. INSTITUTUL ROMÂN DE ARHEOLOGIE DE LA ATENA (RAIA)
-coordonator A. Lițu

-10-25 iulie
-8 studenți
-modalitate : online
-activitate: alcătuirea unor materiale care să prezinte
oportunitățile (burse +proiecte de
cercetare) disponibile pentru studenți la Atena, pentru toate epocile istorice, sub egida
instituțiilor de cercetare existente acolo (ex. Școala Americană de la Atena etc.). Materialele
alcătuite vor fi prezentate online întregii comunități studențești la începutul anului universitar
următor.
-date de contact: alexandra.litu@istorie.unibuc.ro
19. INSTITUTUL DE STUDII AFRICANE (Universitatea București)
-coordonator S. Corlan
-coordonator FIUB A. Lițu
-2 studenți
-4-20 iulie
-modalitate: fizic
-activități: organizare activitate Institut.
-date de contact: simona.corlanioan@istorie.unibuc.ro
20. INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI
- coordonator A. Iancu
- perioada se va negocia cu organizatorii de practică
- 10 studenți
- activități legate de bazele de date și proiectele în desfășurare ale institutului
-date de contact : alina.iancu@drd.istorie.ro; studenții înscriși pot primi, la cerere, și
numărul de telefon al coordonatorului
21. INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PÂRVAN BUCUREȘTI
- coordonator M. Mănucu-Adameșteanu
- 5 studenți iulie
- 5 studenți august
- activitate: prelucrare ceramică
- date de contact : vor fi oferite direct doar studenților înscriși
22. IBIDA – SLAVA RUSĂ
- coordonator M. Iacob
1. Workshop-ul "Laboratorul de Arheologie", finanțat de Ministerul Educației, aplicant fiind
Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați Perioada de desfasurare a evenimentului este 3 - 10 iulie.
Workshop-ul este destinat studentilor de la Galați (care vor beneficia de cazare hoteliera), dar la
activitățile din cadrul laboratorului pot participa si studenți de la Iasi, Bucuresti, aceștia din urmă
fiind cazati la Baza arheologica Ibida etc.

2. campania arheologică clasică: 3 iulie 2022 - 21 august 2022 (în august studenții pot opta să
lucreze în echipa italiana).
3. Școala de Vara de Conservare Arheologică (4 - 18 septembrie 2022), editia a II-a,
organizată în colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului.
-studenții care se înscriu trebuie să precizeze în formularul de înscriere pentru care dintre
activități optează (ex. Ibida – Slava Rusă activitatea 1)
- date de contact: iacobm9@yahoo.com
23. CAPIDAVA (JUD. CONSTANȚA)
- coordonator : I. Opriș
- 10 studenți
- august
- date de contact: ioancarol.opris@istorie.unibuc.ro
24. CÂRLOMĂNEȘTI – LA ARMAN (JUD. BUZĂU)
- coordonator : M. Constantinescu
- 1-31 iulie
- maximum 6 studenți (2-3 băieți și 2-3 fete), câte 2 săptămâni
- cazare și mâncare asigurate
- necropolă de epoca bronzului (cultura Monteoru)
- activități : cercetare, înregistrare, restaurare, prelucrare grafică ; seminarii despre
descoperirile din zonă ; excursii de week-end la obiectivele istorice din zonă
- date de contact : mihai.constantinescu@istorie.unibuc.ro
25. NOVIODUNUM (JUD. TULCEA)
- coordonator : A. Stănică (ICEM Tulcea)
- cetate romană
- august – septembrie (perioada efectivă de participare pentru fiecare student înscris se va
negocia cu coordonatorul)
- date de contact : aurelstanica@gmail.com
26. SULTANA – MALU ROȘU (JUD. CĂLĂRAȘI)
- coordonator : C. Lazăr
- proiect international organizat de Universitatea București, HoGent (Belgia) Sorbona
(Franța) si Kiel University (Germania) ; colaboratori interni: Muzeul Municipiului
Bucuresti, Muzeul Dunarii de Jos Călărași, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”
Bucuresti, Muzeul Civilizației Gumelnita din Oltenita, Asociatia Romana de Arheologie

- sit eneolitic (necropolă, așezare tell, așezare plană)
- 12 iulie - 20 august 2022 (perioada minima de practica: 2 săptămâni)
- taxa de participare: 250 RON (acoperă cazare și masa)
- 10 studenți
- activități: arheologie de teren; studii geo-magnetice ; colectare date geo-spațiale ;
arheobotanică ; zooarheologie ; antropologie ; geoarheologie
- date de contact : sultana.archaeology@gmail.com (termen de înscriere 20 iunie)
27. IZVOARE (JUD. NEAMȚ)
- coordonator : M. Marcu
- iulie – august (perioada se va negocia cu coordonatorul)
- sit eneolitic (așezare tell)
- date de contact : mihaelamarcu@yahoo.com
28. HISTRIA (JUD. CONSTANȚA)
- coordonator : A. Țârlea
- 8 studenți (DOAR studenții acceptați în urma interviului se pot înscrie)
- iulie
- date de contact : alexandra.tarlea@istorie.unibuc.ro
29. BEIDAUD (JUD. TULCEA)
- coordonator : V.Bottez
- 6 studenți (DOAR studenții acceptați în urma interviului se pot înscrie)
- date de contact : valentin.bottez@istorie.unibuc.ro

