
SĂPTĂMÂNA BOBOCULUI LA ISTORIE (program actualizat) 

3-7 octombrie 2022 

 

LUNI, 3 octombrie 

12.00 – 13.00: deschiderea anului universitar. 

Intervenții: Decan Florentina Nițu, invitat Președintele Senatului Universității din București, 

conf. univ. dr. Claudiu-Paul Buglea, ASID (prezentare asociație). 

13.30 – 14.30: conferință introductivă lect. univ. dr. Ioana Ciocan – amf. N. Iorga (etaj 1). 

14.45 – 16.30: vizită Muzeul Național Cotroceni, expoziția Palatul Pionierilor. Istorii 

subiective (cf înscriere; detaliile sunt anunțate separat). 

 

MARȚI, 4 octombrie 

12.30 – 13.00: completarea contractelor de studii pentru anul I, programul de licență Istorie 

IF (amf. Iorga, etaj 1). 

13.00 – 14.00: prezentare program Istorie – conf. univ. dr. Marian Coman (amf. Iorga, etaj 1).  

13.30 – 14.00: completarea contractelor de studii pentru anul I, programul de licență Istoria 

artei (amf. Pârvan, etaj 3). 

14.00: prezentarea programului Istoria artei: orientare academică și întâlnire cu profesorii 

(participare obligatorie pentru anul I – Istoria Artei) - amf. Pârvan, etaj 3. 

14.30 – 16.00: Prin Bucureștiul istoric, ghidaj asigurat de ASID. 

14.00 – 16.00: prezentare program RISE (amf. Iorga, etaj 1). 

16.00 – 16.30: completarea contractelor de studii pentru anul I, programul de licență RISE 

(amf. Iorga, etaj 1). 

15.00: curs inaugural 1 Istoria artei și IAFC: Piața de artă între agonie și extaz (amf. Pârvan, 

etaj 3). Conferențiar: Alexandru Bâldea, cofondator și CEO Artmark (participare obligatorie 

pentru anul I licență și master, opțională pentru ceilalți ani de studii). 

 

MIERCURI, 5 octombrie 

10.00 – 10.30: vizită Biblioteca Facultății de Istorie – grupa 1 (etaj 2). 

10.30 - 11.00: vizită Biblioteca Facultății de Istorie – grupa 2 (etaj 2). 

11.00 – 12.00: prezentarea cercurilor studențești (amf. Condurachi, etaj 4). 

12.00 – 13.30: How to Studenție 1 & turul facultății ((program organizat de ASID), amf. 

Condurachi, etaj 4 – detaliile vor fi anunțate separat. 

12.00: vizită la Muzeul Național de Artă al României (ghidaj: lect. univ. dr. Vladimir 

Crețulescu) - întâlnire în holul de intrare în Facultatea de Istorie la ora 12.00 

(participare obligatorie pentru anul I – Istoria Artei). 



13.30 – 15.30: orientare academică RISE (amf. Iorga, etaj 1). 

15.30: conferință dr. Anil Sigdel, Dinamics of Rising Asia and Implications for the World 

(program adresat studenților licență RISE și master IPRI, TD), amf. Iorga, etaj 1. 

13.30 – 15.30: Calea Victoriei muzeală: tur ghidat susținut de Cercul de Studii Muzeale 

(întâlnire în Holul de Marmură al facultății; detalii anunțate separat). 

15.00: deschiderea anului pentru programul de master Istoria Artei și Filosofia Culturii 

(participare obligatorie), amf. Pârvan, etaj 3. 

16.00: curs inaugural 2 Istoria artei și IAFC: Bienala Internațională București de Artă 

Contemporană. O privire în spatele cortinei (amf. Pârvan, etaj 3).  Conferențiar:  Eugen 

Rădescu, directorul Bienalei (participare obligatorie pentru anul I licență și master, opțională 

pentru ceilalți ani de studii). 

16.00: întâlnire organizatorică pentru programul de master Istoria comunismului în România, 

anul I (sala 104, etaj 1). 

18.30: întâlnire organizatorică pentru programul de master Istoria Ideilor, Mentalităților si 

Culturii de Masă (format ONLINE, pe platforma Google Meet). 

 

JOI, 6 octombrie 

10.00 – 10.30: vizită Biblioteca Facultății de Istorie – grupa 3 (etaj 2). 

10.30 - 11.00: vizită Biblioteca Facultății de Istorie – grupa 4 (etaj 2). 

11.00 – 12.30: How to Studenție 2 & turul facultății ((program organizat de ASID), amf. 

Condurachi, etaj 4 – detaliile vor fi anunțate separat. 

13.00: conferință susținută de dr. Ștefan Popescu, Uniunea Europeană in "interregnum". 

Reflecții de istoric al relațiilor internaționale contemporane (eveniment adresat studenților 

programelor RISE, PS, IPRI, TD). 

15.00 – 16.00: Istoria stilourilor românești, un nou domeniu de cercetare. Întâlnire cu istoricul, 

scriitorul și colecționarul Petre Crăciun – Sala de Consiliu a Facultății de Istorie, etaj 1. 

16.00 – 18.00: Seară de film & debate (Cercul de Istorie Contemporană Românească), amf. 

N. Iorga, etaj 1 (detalii anunțate separat). 

 

VINERI, 7 Octombrie  

11.00 – 13.00: ATELIER de construcție a comunității tinerilor istorici – amf. Condurachi, 

etaj 4 (detalii anunțate separat). 

13.00 – 14.30: vizită Muzeul Universității din București (întâlnire în holul facultății la 13.00) 

– coordonator conf. univ. dr. Florentina Nițu. 



15.00: ATELIER Storytelling istoric: cum putem reconstitui și reda istoria prin și dincolo de 

poveste? (asociația Istoria din casă-n casă) organizat de asist. dr. Daniela Popescu (sala 104, 

etaj 1). 

16.00: întâlnire organizatorică pentru programul de master Istorie, resurse culturale și 

patrimoniu în societatea contemporană, anii I-II (sala 105, etaj 1). 

16.00: întâlnire organizatorică și de îndrumare pentru programele de master Politică și 

Societate, Istoria și practica relațiilor internaționale și Tehnici Diplomatice. 


