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1. INTRODUCERE 

Planul Strategic de dezvoltare al Facultății de Istorie este elaborat în conformitate 

cu  Strategia de dezvoltarea al Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în conformitate 

cu reformele profunde care se desfășoară în învțământul superior din Europa, prin 

promovarea procesului de la Bologna. Planul Strategic de dezvoltare al Facultății de Istorie 

reflectă obiectivele și misiunea facultății, precum și 

Conținuturile activității didactice și științifice desfășurate de cadrele didactice și studenți. 
Obiectivele majore ale Planului nostru strategic rezultă din principalele tendințe care se 

manifestă în învățământul superior din România: 

 Compatibilizarea programelor și a actelor de studii astfel încât profesiile dobândite 

prin programele de studii de la Facultatea de  Istorie absolventii noștri poată 
exercita o profesie în cât mai multe țări europene; 

Aplicarea sistemului de credite transferabile, astfel încât studiile să poată fi 
efectuate în 

diverse universități, să fie posibilă continuarea sau compeltarea studiilor în alte 

universități europene. Sistemul de credite transferabile este principalul suport al 

mobilității studenților; 

Programele mobilității își vor îndeplini rolul multiplu, pe plan academic și pe plan 

cultural; 

Generalizarea sistemului de organizare a studiilor universitare pe trei cicluri: 

Licență, masterat, doctorat atrage exigența armonizării programelor de studii; 

Evaluarea calității proceselor educaționale va fi făcută pe baza unei metodologii care 

include standarde și indicatori de performanță; 

Programele de studii vor fi dublate de programe de cercetare, corespunzătoare 

domeniului Istorie 

  

 

2. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA FACULTĂȚII ISTORIE 

2.1. VIZIUNEA FACULTĂȚII DE ISTORIE 

Facultatea de Istorie din cadrul Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir are 

ca obiectiv atingerea unor inalte standarde în activitatea  didactică și  cercetare pentru 

aceasta va combina armonios importantele valori şi tradiţii academice şi universitare 

româneşti cu o permanentă inovare, răspunde creativ schimbărilor profunde cu care se 

confruntă astăzi societatea europeană.  
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Strategia de management a Facultății de Istorie, în perioada 2010-2014, se 

subsumează viziunii de a accede pe unul dintre primele locuri în învăţământul şi 

cercetarea ştiinţifică din universitatea noastră şi de a se încadra printre cele mai 

performante programe de studii  la nivel național și european. 

Pentru atingerea acestui deziderat, se va acţiona pe următoarele direcții: 

 consolidarea structurii existente a facultății din punct de vedere al 

cercetării ştiinţifice și al învăţământului, (acţiuni de actualizare şi 

modernizare a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice; 

perfecţionarea metodologiei de evaluare, atât pentru studenţi şi masteranzi, 

cât şi pentru cadrele didactice, dezvoltarea direcțiilor de cercetare științifică 

etc.) 

 dezvoltarea Facultății de Istorie, prin acreditarea programelor de studii 

autorizate, dar și  prin înfiinţarea de noi structuri educaţionale, inclusiv cu 

predare în limbi străine, crearea şcolii doctorale, realizarea de parteneriate şi 

consorţii cu  facultăți din universităţi de prestigiu, intensificarea activităţii 

de cercetare ştiinţifică, prin participări la proiecte de cercetare la nivel 

naţional şi internaţional, creşterea gradului de vizibilitate a universităţii, 

dezvoltarea infrastructurii etc. Facultatea are in vedere inființarea unei 

specializări cea de IT in domeniul istoriei si patrimoniului cultural 

 

1.2. MISIUNEA FACULTĂȚII DE ISTORIE 

 

Facultatea de Istorie din cadrul UCDC-Bucureşti are misiunea de a pregăti specialişti 

cu studii superioare în domeniul istorie şi conexe, prin activităţi didactice şi de cercetare 

ştiinţifică, adecvate specificului actual al societăţii româneşti integrate in UE. Facultatea are 

în vedere formarea de specialişti  pentru a-şi desfăşura activitatea în învăţămîntul românesc la 

ciclurile gimnazial şi liceal cu precădere, organisme guvernamentale, organisme 

internaţionale, instituţii de cercetare, mass media etc, pe baza unui plan de învăţământ modern 

cu deschidere către învăţământul internaţional în special al celui din UE. Indiferent de locul în 

care vor accede viitorii noştri absolvenţi, aceştia vor avea un bagaj de cunoştinţe temeinice 

din domeniul ştiinţelor istorice şi al celor complementare, care au fost incluse într-o 

succesiune logicã în planurile anuale de învãţãmânt. De asemenea, prin planul de învăţământ 

se asigură un raport optim între istoria antică, medie, modernă, contemporană şi istoria 

diplomaţiei si a relaţiilor internaţionale. În acelaşi timp, viitorii  absolvenţi ai facultăţii vor 
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cunoaşte modul de organizare şi funcţionare pe plan internaţional a organismelor şi 

organizaţiilor internaţionale în domeniul politicii şi diplomaţiei contemporane. 

Un rol important în procesul de pregătire a studenţilor facultăţii se acordă cunoaşterii 

limbilor străine de circulaţie internaţională incluse în planul de învăţământ ( precum a altor 

limbi străine facultative) şi a utilizării tehnologiei informaţiei în procesul de învăţământ 

pentru informare – documentare şi deprinderea unor abilităţi specifice de a lucra în cadrul 

societăţii informatice. 

Facultatea de Istorie îşi propune să fie un promotor în lansarea ideilor novatoare, să 

marcheze traiectoriile cercetării în domeniul istoriei recente şi al istoriei diferitelor domenii de 

activitate din societate cum ar fi cel al securizării sau al comunicării, să influenţeze şi să 

contribuie, prin demersurile sale ştiinţifice materializate în elaborarea unor studii, cărţi, 

monografii, tratate, articole de specialitate etc, la realizarea profilului moral al viitorului 

cetăţean al UE. 

Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a viitorilor specialişti şi 

profesori de istorie din societatea românească au nevoie, cât şi la la capacitatea de absorbţie a 

pieţei forţei de muncă, misiunea didactică a Facultăţii de Istorie constă în formarea unor 

specialişti, şi profesori astfel încât să se manifeste preponderent capacitatea de a educa şi 

forma pe viitorii cetăţeni ai României şi ai UE, de a construi abilităţi şi deprinderi compatibile 

cu ceea ce este reprezentativ, nou şi dinamic în actuala societate omenească şi cu ceea ce se 

prefigurează ca evoluţie viitoare; performanţa să caracterizeze şi să reprezinte cea mai 

importantă şi convingătoare evaluare a propriei activităţi; să existe libertatea deplină în 

indentificarea şi exprimarea, prin tot ceea ce îşi propune şi realizează, a unei evidente viziuni 

moderne şi flexibile privind rolul specialistului in expertiza de relaţii internaţionale în lumea 

contemporană, în analiza şi previziunea fenomenelor politico-militare şi diplomatice din 

spaţiul euro asiatic şi din lume in general; să se manifeste disponibilitatea de a-şi perfecţiona 

pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de 

execuţie la cele de analiză şi conducere din diferite institutii de cultură şi diplomatice, astfel 

încât să contribuie în mai mare măsură la realizarea performanţei şi la progresul organizaţiilor 

din care vor face parte. 

Programul de studiu asigură, prin disciplinele propuse, formarea unor competenţe 

generale de cunoaştere, respectiv de  analiză şi interpretare. Competenţele de specialitate se  

concretizează în  dobândirea de cunoştinţe specifice domeniului, deprinderea modalităţilor  de 

investigare a fenomenelor politico-economice şi sociale din istoria românilor şi a Europei în 

general şi a celor din domeniul isoriei relaţiilor internaţionale în special, precum şi în 

dezvoltarea aptitudinilor de execuţie şi a celor organizatorice. 

Programele analitice sunt  actualizate anual,  urmărind etapele procesului de  adaptare 

a  învătămîntului românesc la spaţiul comunitar şi internaţional. În contextul trecerii la 

societatea cunoaşterii, disciplinele fundamentale, de specialitate cât şi cele complementare au 

rolul de a oferi studenţilor informaţii generale privind factorii care au contribuit la apariţia 

progresului în societatile trecute, dar şi modalităţile concrete de aplicare a acestora  pe 

specificul domeniului de licenţă. 

Facultatea de Istorie se preocupă de stimularea creativităţii studenţilor prin atragerea 

acestora în activitatea de cercetare ştiinţifică urmărind familiarizarea acestora cu cerinţele  

specializării  prin folosirea  surselor din arhivele locale şi naţionale în realizarea unor lucrări 
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şi studii specifice istoriei românilor şi a Europei dar şi a istoriei diplomaţiei şi a relaţiilor 

internaţionale. 

Ca urmare, absolvenţii FACULTĂȚII DE ISTORIE vor avea capacitatea: 

 să performeze în domeniul pregătirii lor profesionale; 

 să stăpânească un limbaj de specialitate care să le ofere posibilitatea de a 

comunica în scris şi verbal în cel puţin o limbă străină; 

 să utilizeze sistemele informatice şi resursele informaţionale ale mediului 

internet în lucrările de specialitate realizate; 

 să stăpânească metodele şi tehnicile de management specifice specializării; 

să abordeze interdisciplinar şi comparativ problemele din domeniile 

aferente specializării obţinute; 

 să îşi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a resurselor informaţionale 

din diverse surse alternative oferite de literatura de specialitate în vederea 

formulării de programe, planuri şi strategii; 

 să îşi dezvolte abilităţile de organizare şi coordonare a activităţilor din 

entităţile în care îşi desfăşoară activitatea; 

 să îşi dezvolte capacitatea de comunicare, negociere şi de lucru în echipă; 

 să îşi dezvolte capacitatea de adaptare la diferite situaţii din mediul 

profesional. 

De asemenea, o atenţie deosebită în desfăşurarea procesului educaţional se 

acordă dezvoltării gândirii logice şi structurate, atât de necesară în rezolvarea 

problemelor practice din domeniile de specializare, ceea ce le conferă absolvenţilor o 

mare flexibilitate şi o adaptare rapidă la cerinţele, din ce în ce mai diversificate şi mai 

complexe, de pe piaţa muncii, atât la nivel intern, cât şi internaţional.   

În acest context, Facultatea de Istorie pregăteşte cadre calificate necesare 

funcţionării instituţiilor de invățămînt și de cultură ale statului român, dar și pentru 

structurile europene,  necesare  funcționării componentelor societăţii civile, vieţii 

politice, în general, administraţiei centrale şi locale,  dar și instituţiilor  din domeniul   

relaţiilor internaţionale, precum şi pentru alte domenii care necesită competenţe 

profesionale în domeniul  istoriei și al științelor sociale. 
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Fundamentul acestor performanţe îl constituie formarea unei puternice 

comunităţi academice, cu o cultură organizaţională bazată pe excelenţă, în care 

primează atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice. 

Misiunea de cercetare ştiinţifică vizează aspectele formării competenţelor de 

realizare a unor cercetări şi studii de istorie prin antrenarea studenţilor şi a 

masteranzilor sub îndrumarea cadrelor didactice, la activitatea de cercetare a facultăţii, 

în cadrul Centrului de cercetări al FACULTĂȚII DE ISTORIE, dar și în cadrul 

Institutului de istorie și studii cantemirene, prin participarea lor la sesiunile 

ştiinţifice studenţeşti şi valorificarea rezultatelor cercetării în Revista studenților și 

masteranzilor - ” Ars Historica”. 

Asumându-și standarde înalte de competenţă şi o responsabilitate crescută, 

facultatea promovează consecvent spiritul gândirii libere și promovează cercetarea 

ştiinţifică proprie în cadrul granturilor și proiectelor de cercetare înscrise în Planul de 

Cercetare al facultăţii, precum și prin alte modalități. 

În acest context, rezultatele remarcabile ale activităţii de cercetare care se 

regăsesc publicate în Analele Universităţii Creștine „Dimitrie Cantemir” – Seria 

Istorie, dar şi în alte reviste de specialitate precum: ”Cogito” sau ”Euromentor”. 

Totodată, se asigură organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. 

Activitatea de Cercetare Ştiinţifică se desfăşoară pe baza  „Strategiei de 

Cercetare Ştiinţifică a Facultăţii de Istorie Bucureşti pentru perioada 2010-2014” 

aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 25 octombrie 2010 și a Planului 

anual  de Cercetare Ştiinţifică. 
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2. VALORI  ŞI DIRECTIVE GENERALE  ALE FACULTĂȚII DE 

ISTORIE 

Dintre valorile şi directivele generale ale FACULTĂȚII DE ISTORIE, cele mai 

importante au în vedere: 

 promovarea excelenţei; 

 colegialitatea; 

 libertatea de gândire şi exprimare; 

 responsabilitatea profesională, morală şi socială; 

 flexibilitatea și inițiativa; 

 cooperarea şi comunicarea; 

 creativitatea şi inovarea.  

 

 

 

3. MOTIVAȚIE 

Importanţa învăţământului superior devine tot mai evidentă în societatea 

românească. Gestionarea complexelor procese ale aşezării economiei pe principiile 

unei societăţi deschise competiţiei, rezolvării problemelor economico-sociale, juridice 

şi respectării cerinţelor protejării şi refacerii mediului solicită specialişti bine pregătiţi, 

ceea ce reflectă importanţa pe care o capătă învăţământul superior în societatea 

românească. 

În aceste condiţii, existenţa unei strategii generale a dezvoltării viitoare a 

Facultății de Istorie  este cerută atât de conducerea curentă a activităţilor din instituţia 

noastră, cât şi de configurarea locului facultății și Universităţii Creştine “Dimitrie 

Cantemir” în strategia generală a învăţământului superior şi a societăţii româneşti. 

Strategia generală a Facultății de Istorie se fundamentează pe următoarele 

premise cu caracter general: 

1. Facultatea de Istorie   are o experienţă verificată pe parcursul a peste 20 ani. De 

aceea, elementele de bază ale strategiei vizează consolidarea şi dezvoltarea 
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învăţământului, punându-se accentul pe aspectele calitative, fără ca factorii 

cantitativi să fie neglijaţi; 

2. Totodată, un demers de o asemenea anvergură ţine cont permanent de 

influenţele exercitate de variabilele mediului ambiant (economic, social, ştiinţific 

etc.), precum şi de necesitatea adaptării sistemului de învăţământ superior 

naţional şi internaţional;    

3. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” şi-a diversificat activitatea, pe lângă 

formarea viitorilor specialişti în  domeniul istoriei si patrimoniului cultural își 

propune formarea de specialiști in domeniul istoriei digitale 

4. Strategia generală are în vedere promovarea FACULTĂȚII DE ISTORIE printre 

cele mai prestigioase facultăți la nivel naţional şi internaţional, statut asigurat 

prin calitatea procesului didactic, prin activitatea de elaborare de manuale şi 

lucrări ştiinţifice, prin conţinutul formelor superioare de pregătire. 

 

 

4. SCURT ISTORIC AL FACULTĂȚII DE ISTORIE 

Facultatea de Istorie, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti a 

primit autorizarea de funcţionare provizorie prin Hotărârea de Guvern nr. 568/16 august 1995  

funcţionând de la început cu două forme de învăţământ: de zi şi cu frecvenţă redusă. În anul 

2002, facultatea a fost acreditată prin HG 675/11/09.2002 iar în anul 2010 a fost reacreditată 

obţinînd calificativul „grad ridicat de incredere. Conform H.G. 749/24 iunie 2009, (publicata 

in M.O. 465/6 iulie, 2009) pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor de 

învăţământ superior şi a specializărilor/ programelor de studii universitare de licenţă, 

Facultatea de Istorie oferă programul de studii „istorie” la formele de învăţământ zi şi 

frecventa redusă  
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5. PREMISE 

 

Potrivit misiunii sale, Facultății de Istorie a reaşezat în ultimii ani conţinutul 

învăţământul pe baze moderne. Nivelul său calitativ a sporit continuu, devenind 

competitiv pe plan naţional. Luând în considerare strategia naţională în domeniul 

învăţământul superior, precum și pe cea a UCDC, DE ISTORIE a continuat  

restructurarea activităţilor didactice şi de cercetare în vederea armonizării şi 

compatibilizării ofertei educaţionale, implicit a diplomelor acordate absolvenţilor, cu 

cele ale universităţilor europene. 

În sinteză, au sporit reputaţia şi renumele facultății noastre în mediu 

educaţional au sporit continuu. 

 

6. OBIECTIVE STRATEGICE ALE FACULTĂȚII 

Facultatea de Istorie îşi propune următoarele obiective generale: 

 formarea de cadre competente cu studii superioare în cadrul specializării istorie 
şi discipline de la graniţa istoriei. În acest mod, absolvenţii Facultăţii de Istorie 
vor beneficia de o mai mare mobilitate în condiţiile economiei de piaţă şi ale 
integrării în Uniunea Europeană, printr-o orientare corespunzătoare a pregătirii 
lor pe baza unor planuri de învăţământ adecvate acestui scop.  

 perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în 
scopul alinierii permanente a acestora la standardele europene în vederea 
creării premiselor pentru recunoaşterea internaţională a diplomelor de 
absolvire; 

 îmbunătăţirea continuă a condiţiilor materiale şi de informare oferite 
studenţilor şi personalului didactic, prin elaborarea şi actualizarea de tratate, 
cursuri, manuale, caiete de lucrări, dotarea laboratoarelor catedrelor cu mijloace 
moderne de asistare a procesului didactic (calculatoare, mijloace audio-vizuale), 
continuarea dotării bibliotecii cu lucrări de specialitate fundamentale; 

 dezvoltarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice şi a studenţilor sub 
forme organizate, grupuri complexe de cercetare, contracte de cercetare, cercuri 
ştiinţifice studenţeşti, sesiuni şi simpozioane ştiinţifice, ş.a. - în scopul 
valorificării pe plan naţional şi internaţional a potenţialului de cercetare al 
facultăţii; 

 realizarea unui mediu academic propice instruirii viitorilor specialişti în 
domeniu; 
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 introducerea unei competenţe profesionale şi ştiinţifice – cu precădere în sfera 
ştiinţelor economice, în domeniul economiei şi afacerilor internaţionale în 
procesul de formare de specialişti şi în elaborarea şi gestiunea politicilor 
publice; 

 instruirea tuturor studenţilor şi cursanţilor la nivelul exigenţelor europene şi 
internaţionale şi consolidarea poziţiei facultăţii în învăţământul superior şi 
cercetarea ştiinţifică din domeniul facultăţii noastre; 

 sprijinirea deschiderii către integrarea europeană şi euro-atlantică, atât în 
planul standardelor educaţionale, cât şi în cel al contractelor şi schimburilor 
instituţionale, studenţi/profesori; 

 creşterea calităţii procesului de învăţământ prin introducerea unui sistem de 
evaluare a acesteia, revederea raportului de timp alocat pentru învăţământ şi 
învăţare, continua pregătire a cadrelor didactice prin susţinerea mobilităţilor 
interne şi internaţionale de documentare şi cercetare, prin absolvirea unor 
cursuri de pregătire pedagogică şi a altor forme de pregătire; 

 sporirea motivării studenţilor şi întâmpinarea aspiraţiilor lor, asigurarea 
satisfacţiei de a fi studenţi europeni, cu deschideri internaţionale, asigurarea 
unor condiţii din ce în ce mai bune de viaţă şi studiu, încurajarea participării la 
programe de pregătire internaţională etc. 

 creşterea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor în cadrul european, prin 
îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, în 
conformitare cu cerinţele europene şi internaţionale şi prin adecvarea la 
realitatea socio-economică; 

 dezvoltarea şi diversificarea unor servicii universitare de calitate, având costuri 
acceptabile, orientarea lor către specificul societăţii informaţionale, 
modernizarea învăţământului, a cursurilor de formare continuă, a masteratelor, 
lărgirea spectrului clienţilor către toate categoriile de cetăţeni; 

 îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ şi dezvoltarea cercetării 
ştiinţifice în domeniul specializării facultăţii, în permanentă cooperare cu 
instituţii similare naţionale şi internaţionale; 

 consolidarea relaţiilor cu mediul educaţional naţional şi internaţional, întărirea 
colaborării cu universităţile din ţară şi străinătate, cu unităţile de cercetare şi cu 
liceele, integrarea reală a facultăţii în Spaţiul European al învăţământului 
Superior, promovarea „graniţelor” deschise cu fluxuri bidirecţionale de conţinut, 
experienţă şi oameni, încurajarea participării active a cadrelor didactice la 
desfăşurarea procesului de învăţământ al universităţilor din străinătate; 

 avansarea către un sistem european de diplome şi certificate de studii 
superioare, sistem care să îndeplinească cerinţele compatibilităţii la nivel 
continental; 

 perfecţionarea cercetării ştiinţifice desfăşurată în cadrul facultăţii la un nivel 
corespunzător potenţialului instituţiei; 

 asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţilor de învăţământ, 
cercetare şi sociale pentru toţi studenţii Facultăţii de Istorie, gospodărirea 
judicioasă a resurselor materiale şi financiare, continuarea informatizării 
procesului educaţional şi managementului universitar, atragerea resurselor 
financiare necesare pentru realizarea Programului strategic instituţional, în 
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scopul realizării unui mediu academic favorabil abordării profesionale a 
problemelor reale ale vieţii sociale şi politice a spaţiului european din care ţara 
noastră face parte. 

Pentru realizarea acestor obiective este necesară modernizarea 
procesului de instruire, realizată în primul rând prin dezvoltarea unor planuri 
de învăţământ moderne, compatibile cu cele ale universităţilor de prestigiu din 
ţară şi străinătate, stabile în structură şi dinamice în conţinut. 

 Principalul obiectiv este de a forma cadre competente cu studii superioare 
specializate în domeniul „Istorie”, combinând pregătirea atât la nivel intern, cât şi la 
nivel internaţional. În acest mod, absolvenţii Facultăţii de Istorie București pot 
beneficia de o mai mare mobilitate în condiţiile economiei de piaţă şi ale integrării în 
Uniunea Europeană, printr-o orientare corespunzătoare a pregătirii lor pe baza unor 
planuri de învăţământ adecvate acestui scop. 

 Un alt obiectiv la fel de important este îmbunătăţirea permanentă a activităţilor 
desfăşurate în cadrul Facultăţii. Astfel, se va avea în vedere: 

 Perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în 
scopul alinierii permanente a acestora la standardele europene în vederea 
creării premiselor pentru recunoaşterea internaţională a diplomelor de absolvire 
şi a încadrării absolvenţilor în piaţa unică a muncii din U.E. 

 Extinderea, îmbogăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei învăţământului 
interactiv şi inovator; 

 Accentuarea caracterului multilateral şi mai ales interdisciplinar al pregătirii 
viitorilor economişti; 

 Legarea teoriei istoriei de realităţile naţionale şi internaţionale, de activităţile 
concrete care dau conţinut profesiunilor de istorici, cadre didactice sau 
cercetători, prin punerea în practică a informaţiilor teoretice; 

 Îmbunătăţirea continuă a condiţiilor materiale şi de informare oferite 
studenţilor şi personalului didactic, prin elaborarea şi actualizarea de tratate, 
cursuri, manuale, caiete de lucrări, dotarea laboratoarelor catedrelor cu mijloace 
moderne de asistare a procesului didactic (calculatoare, mijloace audio-vizuale), 
creşterea importanţei practicii pedagogice și de specialitate pentru studenţi şi 
cadre didactice, continuarea dotării bibliotecii cu lucrări de specialitate 
fundamentale. 

 Dezvoltarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice şi a studenţilor în forme 
organizate, grupuri de cercetare, cercuri ştiinţifice studenţeşti, sesiuni şi 
simpozioane ştiinţifice, contracte de cercetare, ş.a. - în scopul valorificării pe 
plan naţional şi internaţional a potenţialului de cercetare al facultăţii. 

 Realizarea unui mediu academic propice instruirii viitorilor specialişti în 
domeniu. 
 

Acestor obiective li se adaugă şi obiective specifice cercetării ştiinţifice: 
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 iniţierea studenţilor şi a cadrelor didactice tinere în metodologia cercetării 
ştiinţifice actuale, prin forme diverse: dezvoltarea activităţii cercurilor studenţeşti, 
organizarea de sesiuni ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, 
participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice locale, naţionale şi 
internaţionale; 
 valorificarea constantă a rezultatelor cercetării în procesul de învăţământ; 
 publicarea, sub egida facultăţii – în cadrul publicaţiilor actuale de specialitate -, 
a celor mai bune rezultate ale cercetării ştiinţifice realizate de către cadrele 
didactice şi de către studenţi. 
 dezvoltarea activităţii de cercetare în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice 
Multidisciplinare, din care fac parte cadrele Facultății de Istorie București ȘI A 
Centrului de Cercetari de Istorie Natională şi Europeană « Dimitrie Cantemir ». 
 

 

 


