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ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
Nr.
crt.

Domeniul
fundamental

Domeniul de
licen

Specializare

Nr.
Credite

1

tiin e
umaniste

Istorie

Istorie

180

Rela ii
interna ionale i
studii europene

180

Filo sofie

180

2

tiin e ale
naturii

Geografie

180

3

tiin e
sociale i
politice

Sociologie

180

Se aprob

diploma de bacalaureat sau diploma echivalent cu aceasta în original;
certificatul de na tere în copie legalizat , legalizarea putându-se
efectua i de c tre comisia de admitere;
buletinul de identitate în copie legalizat , legalizarea putându-se

tiin e
180
politic e
colarizarea numai dac se constituie serii de cel pu in 30 de studen i

efectua i de c tre comisia de admitere;
adeverin

medical tip M.S.;

3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
adeverin

din care s rezulte calitatea de student integralist la finele

sesiunii de examene din var a anului universitar 2006-2007, eliberat

MASTER

de decanatul facult

ii sau diploma de bacalureat sau echivalent

cu

Nr.
crt

Denumire
program masterat

Durata
în
semestre

1.

4
4

zi

3.

România în rela iile
interna ionale
Mediul geografic.
Valorificarea i protec ia
resurselor naturale
Studii europene

Forma
de
înv mânt
Zi
zi

4

zi

român

4.

Patrimoniu i muzeologie

4

zi

român

acte doveditoare pentru candida ii care solicit scutirea de plata taxei

5.

Sociologia comunic rii i
jurnalism
Probleme fundamentale ale
fiolosofiei contemporane
Turism. Organizarea i
amenajarea spa iului turistic

4

zi

român

de înscriere la concursul de admitere;

4

zi

român

Dosarul plic cu toate actele originale se depune la prima specializare.

4

zi

român

2.

6.
7.

Limba în

aceasta, în copie legalizat ;

român

doresc s urmeze o a doua specializare;

care se face
colarizarea

român

Num rul total de locuri (global pe facultate) la master , finan ate din bugetul de stat: 30;
Se aprob colarizare numai dac se constituie serii de cel pu in 20 de studen i

diploma de absolvire sau de licen

chitan a doveditoare a pl

, în original, pentru absolven ii care

ii taxei de înscriere la concursul de

admitere;

Dosarele depuse la urm toarele specializ ri vor cuprinde copiile
legalizate ale documentelor legalizate depuse în primul dosar;
Admiterea în anul universitar 2007-2008 pentru specializarea tiin e
politice se va face pe baza

mediei ob inut

la examenul

de bacalaureat;
Concursul de MASTER se va desf ura în luna septembrie

Craiova
2007

CONTACTE

A fost înfiin at în 1999, este autorizat i func ioneaz prin H.G. din
1999. Anul acesta (2005) a absolvit a treia genera ie.
Absolven ii de la tiin e Politice pot opta pentru urm toarele profesii:
•
analist politic mass-media;
•
consultant/manager/consilier/specialist în domeniul
afacerilor publice;
•
purt tor de cuvânt;
•
jurnalist;
în urm toarele domenii de activitate:
•
sistemul de înv
mânt i cultur ;
•
administra ie public central i local ;
•
cercetare tiin ific ;
•
management organiza ional;
•
ONG (organiza ii nonguvernamentale);
•
Ministerul Afacerilor Externe i Ministerul Integr rii
Europene.
DISCIPLINE studiate la Specializarea

tiin e Politice:
tiin a politic
Doctrine i ideologie politic
Comunicare i mass-media
Politici sociale
Partide politice
Sociologie electoral
Rela ii interna ionale
Retoric politic
Informatic i tehnoredactare computerizat
Managementul politic
Politic i diploma ie
Teoria i practica jurnalistic .

DURATA DE STUDIU este de 3 ani urmat de 2 ani de Master.
ADMITERE IULIE 2005
Cifre de colarizare
Buget
20 locuri
Tax – Zi 30 locuri
(*Se aprob

colarizarea numai dac se constituie serii de cel pu in 30 de studen i)

Cifre de colarizare –
Master: Politici sociale europene i române ti
Tax –Zi 20 locuri

Taxe de colarizare
Form
înv
mânt
Înv

mânt

Frecven

redus
Master *

Tax
ZI

350 €

(F.R.)

350 €
400 €

INTERNA

IONALE

Voca ia european a Specializ rii tiin e Politice este promovat
printr-o dezvoltare convergent a parteneriatelor externe în
Spa iul European al Înv
mântului Superior i prin aderarea la
sistemul LMD, conform cu Procesul Bologna, fiind :
partener a Programului Socrates-Erasmus prin colabor rile
realizate, la nivelul mobilit ilor studen ilor (prin acordarea de
burse pentru efectuarea de stagii în str in tate) i ale
profesorilor (prin sus inerea de cursuri i prelegeri de c tre
profesori din str in tate pentru studen ii specializ rii tiin e
Politice). Specializarea
tiin e Politice este colaboratoarea
urm toarelor
universit i în cadrul Programului SocratesErasmus:

ACT IVITATE
TIIN IFIC
RE VISTA DE
TIIN E
POLI TICE.
RE VUE DES SCIENCE S
POLI TIQ UES

A fost publicat pentru prima dat în Aprilie 2004, beneficiind de
sprijinul unor personalit i din domeniul tiin elor politice, rela iilor
interna ionale i istoriei politice, membre ale unor institute

i centre

de cercetare renumite din str in tate:
Foreign

Policy

Research

Institute,

Center

on

Terrorism,

Counter-Terrorism, and Homeland, Philadelphia, SUA;
College de France, Paris, Fran a;
Institutul Francez de Rela ii Interna ionale, Paris, Fran a;
Foreign Policy Research Institute, Cent er for the Study of

Universidad Autonoma de Madrid – Madrid, SPANIA
Universidad Complutense de Madrid – Madrid, SPANIA
Universidad de Barcelona – Barcelona, SPANIA
Universidad de Leon – Leon, SPANIA
Université de Burgogne – Dijon, FRAN A
Université Charles de Gaule – Lille III, Lille, FRAN A
Université de Corse Pascal – Paoli – Corse, FRAN A
Universita degli Studi di Roma – Roma, ITALIA
Universitat Bielefield – Bielefeld, GERMANIA
Universitatea Francisco de Vitoria-Madrid, SPANIA

colaboratoare
a
Institutului
Neuwaldegg, Viena, Austria prin participarea
la conferin e interna ionale i la coala de
var în cursul lunii August (în August 2004, 3
studen i ai Specializ rii tiin e Politice au
participat la coala de var organizat la
Institutul Neuwaldegg, Viena, Austria).

America and the West, Phi ladelphia, SUA;

R evista

a

CERCET RII

fost

acreditat

de

TIIN IFICE DIN ÎNV

CONSILIUL

NA IONAL

AL

MÂNTUL SUPERIOR în lista

revistelor de tip C, în urma evalu rii din Martie 2005.

Revista dispune de un colegiu interna ional de prestigiu al turând
personalit i din Europa, Statele Unite ale Americii i Asia: Prof.dr.
Michael Radu, editorialist al cunoscutei publica ii FrontPage Magazine, CoChairman of the Foreign Policy Research Institute, Center on Terrorism,
Counter-Terrorism, and Homeland, Philadelphia, SUA, Prof.dr. Yohanan
Manor, Pre edinte al Center for monitoring the impact of peace (CIMP),
Jerusalem, Israel, specialist în problematica israelo-palestianian , Prof
dr. Joze Pirjevec, Universitatea din Trieste, specialist în cercetarea
istoriei politice a statelor slave i Prof. Dr. Patricia Gonzalez Aldea,
Universita Francisco de Vitoria, Madrid, specialist în Istoria R zboiului
Rece. O realizare deosebit a colegiului redac ional o reprezint apari ia
ultimului num r al revistei, nr. 5/2004, integral, în limba englez
i
francez .
CONTACT

Universitatea din Craiova
Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie

Catedra de

ti in

e Politice

Sala 407, Tel/Fax: 0040-251-418.515,
www.central.ucv.ro
E-mail: catalina_iacov@yahoo.com;
ghitza_roumanie@yahoo.com

