SPECIALIZAREA ISTORIE
Învăţământul istoric universitar craiovean are o tradiţie de peste 45 de ani,
debutând în 1961, prin înfiinţarea Facultăţii de Istorie-Geografie.
Ca urmare a schimbărilor structurale din societatea românească de după
1990, în cadrul Facultăţii de Litere şi Istorie, pe lângă specializarea IstorieLimbă străină, din 1997 îşi începe activitatea şi specializarea Istorie, cu durata
de 4 ani. Orientarea în această direcţie s-a datorat numărului crescând de
studenţi şi interesului acestora faţă de Istoria românilor şi Istoria universală.
Din anul 2005, odată cu aplicarea Declaraţiei de la Bologna în spaţiul
universitar românesc, îşi va continua activitatea doar specializarea Istorie,
organizată pe trei cicluri de studii: licenţă, masterat, doctorat.
Primul ciclu, cel de licenţă, oferă studenţilor, pe parcursul celor trei ani de
studii, o paletă largă de discipline teoretice şi practice, reprezentând baza
pregătirii profesionale a viitorilor specialişti în domeniile învăţământului,
cercetării în muzee, arhive şi alte instituţii de profil. Un exemplu elocvent îl
reprezintă practica arheologică, efectuată anual de studenţi. Ea s-a derulat cu
regularitate, începând din anul 1991, pe şantierul-şcoală de la Sucidava
(Corabia, judeţul Olt), un sit de o deosebită valoare naţională, la cercetarea
căruia au contribuit, începând din a doua jumătate a sec. XIX, nume de prestigiu
ale arheologiei româneşti. Activitatea se desfăşoară în parteneriat cu Muzeul de
Arheologie şi Etnografie din Corabia. Deosebita diversitate a vestigiilor istorice
de aici, începând din preistorie şi până în Evul Mediu, oferă un câmp de studiu
şi de aplicaţie extrem de generos. Studenţii au posibilitatea de a se familiariza în
mod nemijlocit cu metodele şi tehnicile de investigare arheologică, de
înregistrare a informaţilor, de conservare provizorie şi valorificare expoziţională
a materialului arheologic descoperit. Nu în ultimul rând, activitatea descrisă are
şi importante valenţe educative.
Cel de-al doilea ciclu, de masterat, cu durata de doi ani, permite
aprofundarea cunoştinţelor de specialitate în cadrul programelor intitulate:
Românii în istoria Europei; Istoria ideii de Europa, acreditate în cursul anului
2008. De asemenea, îşi continuă activitatea programul de master postuniversitar
Studii Europene.
Ultimul ciclu de studii, de doctorat, s-a concretizat prin înfiinţarea, în anul
2005, a Şcolii Doctorale de Istorie, aceasta fiind o continuare firească a
activităţii anterioare în acest domeniu, de la Catedra de Istorie. Peste 50 de
candidaţi au dobândit titlul de doctor în istorie, sub îndrumarea a cinci
conducători ştiinţifici recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional.
Corpul profesoral al Catedrei de Istorie se bucură de recunoaştere şi
prestigiu pe plan academic, fiind reprezentat de paisprezece titulari: patru
profesori, doi conferenţiari, trei lectori, patru 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.
De asemenea, 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.
Departamentul de Istorie are bune relaţii de colaborare cu alte instituţii de
cercetare ştiinţifică sau de învăţământ superior din ţară: Ministerul Afacerilor
Externe, Bucureşti, Academia Română, Bucureşti, Academia de Înalte Studii
Militare, Bucureşti, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Facultatea
de Istorie a Universităţii "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie,
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Cercetări Socio-umane
"C.S. Nicolăescu-Plopşor", Craiova, Institutul de Istorie "A.D.Xenopol", Iaşi,
Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, Muzeul Olteniei din Craiova,
Muzeul de Artă din Craiova, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti,
Muzeul Militar Naţional, Bucureşti, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, Muzeul judeţean Gorj "Al. Ştefulescu", Târgu Jiu, Muzeul
Judeţean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Arhivele Diplomatice ale Ministerului de
Externe, Bucureşti, Arhivele Militare Române, Bucureşti, Biblioteca Centrală
Universitară, Bucureşti, etc. Relaţiile internaţionale ale Catedrei de Istorie s-au
concretizat şi în convenţii de cooperare internaţională în cadrul programelor
Socrates/Erasmus şi Tempus (schimburi de studenţi, de cadre didactice sau
manifestări ştiinţifice comune, etc.) aflate în derulare sau în faza de început cu
Universidad Autonoma de Madrid, Universidad de Leon, Universidad de
Salamanca,
Universidad de Barcelona; Université Robert Schumann,
Strasbourg, Université de Sorbonne, Paris IV, Université de Bourgone, Dijon,
Université de Corse-Pascal Paoli; Boulder University, Colorado-S.U.A.;
Universita degli Studi di Torino, Universita per Stranieri di Perugia, Universita
degli Studi di Trento, Universita degli Studi di Bologna- Universita Roma TRE;
Universitatea din Insbruck, Austria; Universitatea din Bilefeld, Germania (cu
care Şcoala Doctorală de Istorie desfăşoară doctorate în co-tutelă).
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.
Absolvenţii vor dobândi calificarea pentru ocuparea unor locuri de muncă,
precum:
• Profesor de istorie

• Cercetător ştiinţific
• Muzeograf
• Arhivist
Cadrele didactice ale Catedrei de Istorie au participat la stagii de
documentare în ţară şi străinătate, rezultatele cercetărilor concretizându-se prin
publicarea, în ultimii ani, a peste 50 de titluri, a 80 de studii şi articole în reviste
şi volume de specialitate recunoscute.
Preocuparea pentru pregătirea profesională s-a reflectat şi prin
participarea, ca membri activi, în asociaţii de profil, cum ar fi: Societatea de
Ştiinţe Istorice din România, Societatea Numismatică Română, Asociaţia
Arhiviştilor din România ş.a.
Ca o recunoaştere a meritelor ştiinţifice ale corpului profesoral, unor
membri ai Catedrei de Istorie le-au fost conferite premii şi distincţii naţionale,
fiind cooptaţi şi în colegiile de redacţie ale revistelor de specialitate. Prin
eforturile membrilor Catedrei, revista „Analele Universităţii din Craiova. Seria
Istorie” a fost clasificată de C.N.C.S.I.S. în categoria B+, cu potenţial de
recunoaştere internaţională.
În planul strategic şi operaţional al Catedrei de Istorie, un loc important la ocupat încheierea unor parteneriate cu catedrele de profil din licee în vederea
lărgirii ariei de atragere a viitorilor studenţi. În acest sens, cadrele noastre
didactice au avut întrevederi cu profesori şi elevi, în cadrul cărora au fost
detaliate oferta de studii şi baza materială de care dispune Facultatea noastră.
Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, dispunem de spaţii
corespunzătoare destinate orelor de curs şi seminar, de laboratoare de cercetare
dotate cu mijloace de învăţământ specifice şi tehnologia informaţională recentă.
Totodată, Biblioteca Facultăţii pune la dispoziţia studenţilor un fond
impresionant de carte, peste 25.000 de titluri, precum şi săli de lectură adecvate.
Un loc deosebit în preocupările noastre îl ocupă desfăşurarea activităţii
unor centre de cercetare ştiinţifică, precum: „Centrul de Studii ale Relaţiilor
Internaţionale”, Institutul Balcanic „Victor Papacostea”, „Centrul de Studii ale
Istoriei Culturii şi Civilizaţiei Evreilor din Sud-Estul Europei” recunoscute la
nivel de Universitate.
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