
UUnniivveerrssiittaatteeaa  CCrreeşşttiinnăă  „„DDiimmiittrriiee  CCaanntteemmiirr““  

FFaaccuullttaatteeaa  ddee  IIssttoorriiee 

AAddmmiitteerree  22001166  

STUDII DE LICENTA   
CURSURI  CU FRECVENŢĂ (ZI) ŞI  CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

TAXA DE ISCRIERE : 100 RON 

TAXA DE ŞCOLARIZARE: 300 Euro (echivalentul în RON la cursul BNR) 

 

O Universitate de elită pentru studenţi de elită ! 
 

 

DDaattee  ddee  CCoonnttaacctt  

Pentru informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 – 18.00, 

la Secretariatul Facultăţii: 

Splaiul Unirii nr. 176, Sector 4, Corp D3, Etaj 1 

Telefon: (021) 330 92 30 

Email: istorie@ucdc.ro 

Site: http://istorie.ucdc.ro 

OO  ŞŞAANNSSĂĂ  PPEENNTTRRUU  OO  CCAARRIIEERRĂĂ  NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  ŞŞII  EEUURROOPPEEAANNĂĂ  !!  

Va asteptam cu drag, in familia CANTEMIR!  
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 FFaaccuullttaatteeaa  nnooaassttrraa    pprroommoovveeaazzăă  mmoobbiilliittaatteeaa  ssttuuddeennţţiilloorr  pprriinn  

pprrooggrraammuull  EErraassmmuuss..   

 Facultatea dispune de un corp didactic valoros si apreciat in tara 

si strainatate 

 Posibilităţi de încadrare pe piaţa muncii: profesor, cercetător în 

domeniul istoriei şi arheologiei, specialist în arheologie 

preventivă, manager arhive digitale, bibliotecar, evaluator 

patrimoniu si antichitati case de licitatii, politician, ziarist, 

diplomat, muzeograf, arhivist, ghid turism intern si international 

 

 Durata studiilor: 3 ani cu posibilitatea de a continua timp de 2 

ani studiile de master. 
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CURRICULA  
 

§ Geopolitică și geoistorie    § Istoria relațiilor internaționale  

§ Istoriografie românească  şi universală  § Instituții europene 

§ Istorie medie universală     § Istoria veche universală 

§ România în relaţiile internaţionale (1945-1955) § Informatică 

§ Introducere în istoria medievală a românilor § Istoria Bizanţului 

§ Istoria religiilor     § Arheologie generală 

§  Introducere în istoria veche a românilor  § Istoria Războiului Rece 

§  Limba străină (engleză)     § Limba latină 

§ Paleografie latină    § Paleografie româno-chirilică 

§ Istoria integrării europene   §  Preistorie generală 

§ Introducere în istorie și științe auxiliare ale istoriei § Educaţie fizică 

§ Arhivistică generală    § Istorie medie universală 

§ Muzeologie      § Bibliologie 

§Studii asiatice     § Cultul suveranului în Occident și Orient 

§ Introducere în istoria românilor în secolul XX § Introducere în istoria universală a sec. XX 

§ Construcția instituțională în România în sec. XX § Istoria regimurilor politice comparate 

 

 

 

 

STUDII POSTUNIVERSITARE 
 

Absolvenții facultăţii pot urma cursurile postuniversitare: 

 

1. MANAGEMENTUL ARHIVELOR DIGITALE 

2. ARHIVARE ELECTRONICĂ 

3. ISTORIA JURNALISMULUI POLITIC ȘI DE AFACERI 

INTERNAȚIONALE 

4. BIBLIOTECONOMIE 

5. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 

 

  Acestea asigură calificări valabile în spaţiul UE pentru profesii ca: manager 

arhive digitale (e-arhivă); expert evaluator antichităţi pentru case de licitaţii; expert 

evaluator bunuri de patrimoniu mobil pentru case de asigurări şi contencios judiciar; 

muzeograf şi cercetător în domeniul arheologiei şi istoriei, teoria şi practica 

securităţii interne şi internaţionale, analist media pe probleme de securitate, 

manager firmă securitate-pază-protecţie pentru instituţii publice şi private, 

organizaţii economice, financiare, culturale etc. 

 

 

ADMITERE 2016 
 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADMITEREA: 

 

 DOSARUL DE INSCRIERE CUPRINDE URMATOARELE: 

 Cerere-tip de inscriere, insotita de Anexa nr.1, eliberate de secretariatul 

facultatii; 

 Diploma de bacalaureat - original si copie legalizata sau adeverinta 

eliberata de catre institutia de invaţamant, in care se mentioneaza media 

generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul 

ca nu a fost eliberata diploma; 

 Diploma de licenta - copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre 

institutia de invatamant, in care se mentionează media generala, mediile 

obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost 

eliberata diploma, in cazul celor care doresc să urmeze cursurile unei a doua 

facultati; 

 Suplimentul la diploma in copie legalizata; 

 Atestatul de recunoastere a studiilor, pentru candidatii cetateni straini sau 

etnici romani din alte tari si a candidatilor din Republica Moldova; 

 Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini; 

 Copie legalizata dupa certificatul de nastere; 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 Copie legalizata după certificatul de casatorie (daca este cazul); 

 Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie; 

 Patru fotografii tip buletin; 

 Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere; 
 Dosar plic. 

Pentru anul universitar 2016-2017, concursul de admitere la programele de studii 

universitare de licenta se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat. 

In cazul mediilor egale obtinute la admitere de catre candidatii situati pe ultimul loc, 

criteriul de departajare va fi nota obtinuta la proba scrisa la limba romana de la examenul de 

bacalaureat. 
 

Etapa a II-a 

Sesiunea de înscriere:  02 august - 29 septembrie 2016 

Afișarea candidaților admiși: 30 septembrie 2016 

Afișarea rezultatelor finale: 7 octombrie 2016 

Taxa de scolarizare se achita:  

-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro  

sau  

-partial, dar nu mai putin de 100 de euro                           

30 septembrie - 7 octombrie 2016 


