
 
 

SPECIALIZAREA 

ISTORIE 
 

Absolvenţii specializării Istorie pot opta pentru 
următoarele profesii : 

 
Profesor de istorie 

Cercetător ştiinţific 

Arheolog 

Muzeograf 

Arhivist 
 

Absolvenţii specializării Istorie îşi pot continua 
studiile în cadrul masterelor: 

 
• Românii în istoria Europei 
• Istoria ideii de Europa 

 
Absolvenţii specializării de istorie îşi pot desăvârşi 

studiile în cadrul : 
 

 Şcolii Doctorale de Istorie 

 
Asigurăm posiblitatea obţinerii de burse 
ERASMUS SOCRATES la următoarele 

Universităţi partenere : 
 

• Universidad Autonoma de Madrid 
• Universidad de Barcelona 
• Universidad de Salamanca 
• Université de Bourgogne, Dijon 
• Université Charles de Gaulle, Lille III 
• Universita degli Studi Roma III 
• Universita degli Studi di Torino 

 
Corpul profesoral al Catedrei de Istorie se bucură de recunoaştere 
şi prestigiu pe plan academic, fiind reprezentat de paisprezece 

titulari: patru profesori, doi conferenţiari, cinci lectori, doi 
asistenţi, un preparator, precum şi de cadre didactice asociate. 

 
Activitatea de cercetare ştiinţifică se derulează pe multiple planuri: 
contracte de cercetare, manifestări ştiinţifice, publicarea de studii, 

articole şi lucrări. La nivelul contractelor de cercetare, cadrele 
didactice au obţinut, în ultimii cinci ani, prin competiţie, granturi 

încheiate cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în 
Învăţământul Superior, Academia Română, precum şi granturi 

internaţionale. În echipele de cercetare sunt antrenaţi atât studenţi, 
cât şi masteranzi sau doctoranzi, care astfel au posibilitatea să se 

familiarizeze cu metodologia de specialitate. 
 
 

 
 
 

Anual, Catedra de Istorie organizează la Universitatea din Craiova 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale de prestigiu, 

colaborând în acest sens cu instituţii, precum: Direcţia Judeţeană a 
Arhivelor Naţionale, Muzeul Olteniei, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, Muzeul de Artă etc. 
 

Studenţii noştri s-au remarcat atât la nivelul cercurilor ştiinţifice, 
cât şi prin participarea la sesiunile naţionale de referate şi 

comunicări, unde au obţinut premii şi distincţii. 
 
 

Catedra de Istorie 

Str. Al.I. Cuza, nr. 13 

Craiova 200585, România 

Tel./Fax : +40-(0)251-418 515 
E-mail : catedra.istorie@yahoo.com 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 
 
 

 

SPECIALIZAREA 

ISTORIE 
 

 
 

VĂ OFERIM POSIBILITATEA DE A 

URMA CELE TREI CICLURI DE 

STUDII: 

 
 

LICENłĂ 
MASTERAT 
DOCTORAT 

 



 

SPECIALIZAREA ISTORIE 
Cifrele de şcolarizare  

în anul universitar 2009/2010 sunt următoarele : 
 

BUGET : 21 DE LOCURI 

TAXĂ : 50 DE LOCURI  
(cu posibilitate de suplimentare) 

 
Durata de studiu : 

LICENŢĂ : 3 ANI 

MASTERAT : 2 ANI 

DOCTORAT : 3 ANI 
 
Dintre disciplinele studiate la Licenţă, menţionăm : 
• Istoria românilor 

• Istoria universală 

• Introducere în arheologie 

• Istoria artei 

• România în relaţiile internaţionale 
 
Dintre disciplinele studiate la Masterat, menţionăm : 
 

• Civilizaţia românească medievală între 

Orient şi Occident 

• Diplomaţia românească în sec. XIX-XX 

• Regimul comunist în Europa de răsărit 

• România şi integrarea europeană 

 
Dintre disciplinele studiate la Doctorat, menţionăm : 
 

• Europa în istoria universală 
• Metodologia cercetării ştiinţifice 
• Curente şi orientări în istoriografia 

contemporană 
• Partide şi regimuri politice 

 
Taxa de şcolarizare este de 2 500 RON,  

pentru Licenţă şi Masterat 

 

Admitere 

15-28 iulie 2009 

 

Acte necesare la înscriere: 

• Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă în 
original; 

• Foaia matricolă; 
• Certificatul de naştere în copie xerox; 
• Buletinulde Identitate /Cartea de Identitate în copie 

xerox; 
• Adeverinţă medicală tip M.S. 
• Două fotografii tip B.I. 
• Pentru candidaţii deja studenţi la o altă specializare, o 

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student 
integralist la finele sesiunii de examene din vară, a 
anului universitar 2008-2009, eliberată de către 
decanatul facultăţii şi diploma de bacalaureat sau 
echivalentă cu aceasta în copie legalizată; 

• Pentru candidaţii absolvenţi ai unei instituţii de 
învăţământ superior, diploma de licenţă, în original;   

• Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la 
concursul de admitere în valoare de 150 RON 

• Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea 
de plata taxei de înscriere la concursul de admitere; 

• Dosarul plic cu toate actele originale se depune la 
prima specializare; dosarele depuse la următoarele 
specializări vor cuprinde copia legalizată a diplomei de 
bacalaureat şi copiile xerox după documentele depuse 
în primul dosar; 

• Admiterea în anul universitar 2009-2010 se va face pe 

baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. 

 

 

 
 

 

Concursurile de admitere la Master şi Doctorat se 
vor desfăşura în luna septembrie. 

 

  
Catedra de Istorie editează Revista „Analele Universităţii 
din Craiova. Istorie”, recunoscută în mediul academic şi de 
către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior (CNCSIS), fiind inclusă în Baza de 
Date Internaţionale SCOPUS. Revista noastră valorifică 
rezultatele cercetării corpului profesoral, studenţilor, 
masteranzilor, doctoranzilor. 
 
La Catedra de Istorie, funcţionează patru institute de 
cercetare:  
• Centrul de Studii ale Relaţiilor Internaţionale 
• Centrul de Studii Iudaice 
• Centrul de Studii Latino-Americane 
• Institutul Balcanic 
 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane dispune de un modern 
laborator multimedia dotat cu 45 de calculatoare şi un 
videoproiector 

 
 
Practica de specialitate cuprinde trei aspecte: 
• practica arheologică – şantierul arheologic Corabia, 

jud.Olt 
• practică arhivistică-muzeistică 
• excursie tematică  
 
Practica didactică se desfăşoară în şcolile şi liceele de 
prestigiu din Craiova 
 
Pe lângă resursele oferite de Biblioteca Centrală 
Universitară din Craiova, Catedra de Istorie dispune de un 
important fond de carte, pus la dispoziţia studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor, spre consultare. 
 
Cursurile şi seminariile de la Specializarea Istorie se 
desfăşoară într-o manieră modernă, interactivă, cu ajutorul 
unor mijloace de învăţământ, precum: hărţi, calculatoare, 
videoproiectoare. 

 


