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INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI ANTICHITATE 

EXPERIMENTE  ALE MODERNITĂŢII 

ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI 

ISTORIE, RESURSE CUTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA 

POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX 

ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE 

STUDII MEDIEVALE 

ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII 

ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂ 

TEHNICI DIPLOMATICE 

MASTER DIDACTIC 

 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

PROGRAM DE STUDIU/SPECIALIZARE 

 
 
 

Forma de 
învățământ 

Subvenționate 
Cu taxă 

Românii de 

pretutindeni 

 
Cont 

propriu 
valutar* 

Subvenționate  
Cetățeni de 
etnie rromă 

1. 
INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI 
ANTICHITATE 

ZI 3 
- 

29 

1 buget 

fără bursă - 

2. 
ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA 
SEC. XIX-XXI  

ZI 
- 2 32 - 

- 

3. POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX 
ZI 

- - 30 
- - 

4. ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA 
ZI 

3 - 25 

1 buget 

fără bursă 

- 

5. 
ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR 
INTERNAŢIONALE 

ZI 9 - 22 
- - 

6. 
ISTORIE, RESURSE CULTURALE ȘI 
PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA 
CONTEMPORANĂ 

ZI 3 - 31 

- - 

7. 
ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂȚILOR ȘI A 
CULTURII DE APĂ 

ZI 1 - 27 
- - 

8. EXPERIMENTE  ALE MODERNITĂŢII ZI 3 - 33 
- - 

9. ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII ZI - - 23 
- - 

10. STUDII MEDIEVALE ZI 8 - 28 
- - 

11. 
TEHNICI DIPLOMATICE  

ZI 
- - 17 - - 

12. 
MASTER DIDACTIC 

ZI 
4  4 - - 

 
*Locuri speciale pentru cetățenii non-UE (admiterea se face prin Biroul Relații Internaționale, pentru mai multe informații contact@externe.unibuc.ro 
https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/). 

 
CONDIŢII DE ADMITERE ONLINE 
 

- Scrisoare de intenție (conform structurii prezentate pe site) – Proba 1; 

- Susținerea scrisorii de intenție în cadrul colocviului de admitere – Proba 2. 

 

 

Cele două probe vor avea pondere egală în stabilirea mediei de admitere. 

Criteriu de departajare: media anului terminal din ciclul licență. 

 

 

https://admitere.istorie.unibuc.ro/
mailto:contact@externe.unibuc.ro


CCAALLEENNDDAARR  AADDMMIITTEERREE TTAAXXAA  DDEE  AADDMMIITTEERREE  ŞŞII  DDEE  SSTTUUDDIIII 
Înscrieri on-line: 03 – 15 septembrie 2022 (în data de 15 septembrie 2022 
până la ora 16.00); 

Înscrieri la facultate: 5 – 15 septembrie 2022 (în datele 10, 11 septembrie 
2022 până la ora 12.00); 

Evaluarea dosarelor și interviu: 16 – 18 septembrie 2022; (datele exacte 
ale interviului pentru fiecare program de master în parte vor fi comunicate 
ulterior pe site-ul Facultății); 

Afișarea rezultatelor provizorii: 20 septembrie 2022; 

Confirmare locului obținut (fizic la Facultate): 21 – 22 septembrie 2022; 

Afișarea rezultatelor după confirmări: 23 septembrie 2022. 

Taxa de admitere: 100 lei/dosar de admitere depus la facultate 

Taxa de admitere online: 80 lei; 

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3650 lei/an. 

Taxa poate fi plătită prin intermediul platformei sau prin transfer 
bancar. 

 

 
 

Program înscrieri la sediul facultății: 

 
LUNI - VINERI , orele  9.00 – 14.00 

SÂMBĂTA, 10 septembrie – DUMINICA, 11 septembrie , orele  9.00 – 12.00 

  
Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente: 

 

 certificatele  de deces ale părinților copie xerox/scan (în cazul orfanilor de ambii părinți); 

 adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație); 

 adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a 
susținătorilor legali; 

 adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii 
legali ai candidatului. 

  

AACCTTEELLEE  NNEECCEESSAARREE  PPEENNTTRRUU  ÎÎNNSSCCRRIIEERREEAA  LLAA  CCOONNCCUURRSSUULL  DDEE  AADDMMIITTEERREE  OONNLLIINNEE 

  
  Cerere de înscriere tip; 

  Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2022), Suplimentul de Diplomă (în cazul 

candidaților care au primit Diploma de Licență) 

  Certificat de naştere; 

  Fotocopia cărţii de identitate; 

  Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la 

medicul de familie); 

  1 fotografie încărcată și 2 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic; 

  Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.); 

  Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.   

 
ATENȚIE!!! 

 

 Înscrierea se poate realiza prin două modalități: 

 
1. Înscriere online (cu crearea unui cont pe platform de admitere, completarea fisei de 

înscriere și încărcarea documentelor, inclusiv plata taxei de înscriere); 

 
2. Înscriere la facultate, DAR cu obligativitatea completării de către candidați a fișei de 

înscriere pe platforma de admitere; după completarea fișei de înscriere, candidatii pot 
depune dosarul fizic la sediul facultății (taxa se achită online);  

ATENȚIE! Candidații pot complete fișa de înscriere online și în cadrul facultății, pe 
computerele puse la dispoziție, în condiții de distanțare și siguranță; 

 

 Candidații care se vor prezenta la sediul facultății vor primi asistența în procesul de înscriere.  

 
 
 
 

 


