Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“
Facultatea de Istorie

Admiterea 2013
STUDII DE LICENTA
CURSURI ZI SI FRECVENTA REDUSA
TAXA DE ISCRIERE : 100 RON
TAXA DE ŞCOLARIZARE :300 Euro (echivalentul în RON la cursul BNR) Plata

obligatorie a primei parti din taxa de scolarizare
(minim 25 % din taxa de scolarizare, dar nu mai putin de 100 Euro):

O Universitate de elită pentru studenţi de elită !

_________________________________________________________________________________
_________________

• Facultatea noatra este parte a programului Erasmus. Ţările alese
de tineri sunt Franţa, Germania, Italia, Spania, Grecia şi
Portugalia.
• Facultatea dispune de un corp didactic valoros si apreciat in tara
si strainatate

Date de Contact
Pentru informaţii, vă puteţi adresa zilnic, între orele 8.00 – 16.00,
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
O ŞANSĂ PENTRU O CARIERĂ NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ !

• Facultatea ofera studentilor excelente conditii de studiu si cazare
in camine proprii la preturi extrem de avantajoase
• Facultatea oferă pregătirea necesară pentru ca orice tinar
absolvent să poată urma o carieră strălucită
• Cariere posibile: 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 2 ani,
respectiv 3 ani, în cadrul programelor de master.

TAXEI DE ÎNSCRIERE; Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student-pentru studenţii care vor să
urmeze o a doua specializare.

STUDII DE MASTER
Absolventii Facultăţii noastre
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“
Facultatea de Istorie

CURSURI
§ Civilizaţii preistorice şi antice pe teritoriul României
§ Orientul Mijlociu şi Mediterana în Antichitate
§ Introducere în arheologie
§ Introducere în istorie
§ Preistorie generală
§ Doctrine şi partide politice în perioada contemporană
§ Stat, societate şi mentalităţi în spaţiul românesc (sec.XIV-XVIII)
§ Europa medievală (sec.V-XVI). Societate, instituţii, mentalităţi colective
§ România în sec.XX. Politică şi societate
§ Europa şi lumea în sec.XX. Democraţie şi totalitarism
§ România modernă
§ Europa modernă
§ Metodologia cercetării istorice
§ Curente şi orientări actuale în istoriografie
§ Demografie istorică
§ Geopolitica
§ Formarea naţiunilor
§ Studiul izvoarelor. Ştiinţe speciale
§ Istoria ideii de Europa
§ Relaţii internaţionale
§ Limba străină (engleză, franceză,
INFORMAŢII GENERALE ADMITERE:
ACTE NECESARE DOSAR PLICFIŞA DE ÎNSCRIERE eliberată de facultate în ziua
înscrierii. DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL sau echivalentă cu aceasta
recunoscută de MECTS. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 2010 pot
prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu ADEVERINŢĂ
MEDICALĂ , 4 FOTOGRAFII COLOR TIP BULETIN DE IDENTITATE;COPIE
LEGALIZATĂ
A
CERTIFICATULUI
DE
NAŞTERE; COPIE XEROX A
CĂRŢII/BULETINULUI
DE
IDENTITATE ; COPIE
LEGALIZATĂ
A
CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE SAU A DOCUMENTULUI CARE ATESTĂ
SCHIMBAREA NUMELUI INIŢIAL DE FAMILIE; CHITANŢA DE ACHITARE A

pot alege unul dintre cele doua

mastere Acreditate din martie 2010
1. SUD ESTUL EUROPEAN SI CENTRELE DE PUTERE
2. POLITICI ŞI INSTITUŢII DE PREVENIREA CONFLICTELOR SI
GESTIONAREA CRIZELOR(SFÂRŞITUL SEC. AL XX-LEA –
ÎNCEPUTUL SEC. AL XXI-LEA).

ȘCOALA POSTUNIVERSITARĂ
De asemenea, absolvenții pot urma cursuri de specializare în cadrul Școlii
postuniversitare care îi vor forma în meserii liberale ce le vor permite să-și
înființeze propria afacere.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ
MANAGEMENTUL ARHIVELOR DIGITALE
ARHIVARE ELECTRONICĂ
MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI ȘCOLARE
ISTORIA
JURNALISMULUI
POLITIC
ȘI
DE
INTERNAȚIONALE
MANAGEMENTUL SECURITĂȚII PATRIMONIULUI
BIBLIOTECONOMIE
PROFESOR DOCUMENTARIST
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

AFACERI

Acestea asigură calificări valabile în spaţiul UE pentru profesii posibile ca:
specialist în arheologie preventivă; 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; expert/tehnician cercetări în
situri arheologice (descărcări de sarcină istorică); muzeograf şi cercetător în
domeniul arheologiei şi istoriei, teoria şi practica securităţii interne şi
internaţionale, analist media pe probleme de securitate, expert evaluator al
eficienţei energetice a spaţiului locuit şi al construcţiilor industriale,expert de
securitate în probleme de mediu şi ecologie, expert în securitatea alimentaţiei
publice şi sănătate, manager firmă securitate-pază-protecţie pentru instituţii publice
şi private, organizaţii economice, financiare, culturale etc.

________________________________________________

ȘCOALA DOCTORALĂ
Din acest an, Facultatea de Istorie organizează și Școală Doctorală, care asigură
procesul de continuarea procesului de învăţare centrat pe cercetare. Finalitatea
acestui program le va asigura absolvenților competențe pentru realizarea
performanței în cercetarea ştiinţifică. Studiile universitare de doctorat permit
dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor şi din
Cadrul Naţional de Calificări. Acestea se bazează pe cercetare ştiinţifică proprie şi
conduc la formarea unor competenţe profesionale, transversale şi a unor abilităţi.

ADMITERE
Desfăşurarea admiterii: concurs de dosare
Etapa I:
Sesiunea de înscriere: 10iunie-31 iulie 2013
Afișarea rezultatelor parțiale: 1 august 2013
Plata a minimum 1/3 din taxă: 1august-14august 2013
Etapa a II-a
Sesiunea de înscriere: 1 august-27 septembrie 2013
Afișarea candidaților admiși: 28 septembrie 2013
Plata a minimum 1/3 din taxă: 28 septembrie-5 octombrie 2013

ISTORIE - Invăţământ Frecvență Redusă
TAXA DE INSCRIERE : 100 RON
TAXA DE ŞCOLARIZARE : 300 Euro (echivalentul în RON la cursul BNR)

Plata obligatorie a primei parti din taxa de scolarizare
(minim 25 % din taxa de scolarizare, dar nu mai putin de 100 Euro):
STUDENTII DE LA FRECVENTA REDUSA beneficiaza de:
• Cursuri pe suport electronic pentru toate disciplinele de studiu ce vor fi primite la
fiecare inceput de an școlar
• Lecții de sinteză oferite printr-o programare flexibilă si adaptată timpului de care
dispune studentul de la IFR

Durata studiilor: 3 ani cu posibilitatea de a continua 2 ani, respectiv 3 ani, în
cadrul programelor de master in aceleasi conditii ca studentii de la curs zi

