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    Motto: 

“Cand pomenim despre dragostea pentru Trecut trebuie sa luam seama ca in fapt e vorba de 

dragostea de viata; viata apartine mai mult trecutului decat prezentului. Prezentul e intotdeauna un 

moment prea scurt, chiar cand plenitudinea lui face sa ni se para etern. Cand iubesti viata, iubesti 

Trecutul, fiindca acesta este prezentul asa cum a supravietuit el in amintirea oamenilor.”  

Marguerite Yourcenar 

 

 Misiunea programului de studiu ISTORIE 

 

Pregătirea speciali tilor în domeniul istoriei prezintă o însemnătate deosebită în 
actualele condiţii ale dezvoltării ţării noastre. Specializarea Istorie a contribuit i contribuie, 
în procesul reformei învăţământului, la însuşirea istoriei universale, naţionale şi universale de 
către studenți, la consolidarea culturii generale i la deschiderea intelectuală către variate 
domenii conexe. Absolvenții acestei specializări au ansa să cunoască marile valori ale 
poporului român, dar i ale Europei i lumii, să se familiarizeze cu diversitatea culturală a 
lumii europene şi euro-atlantice în care se integrează şi ţara noastră.  

În actuala etapă, societatea noastră are atât interesul, cât şi condiţiile necesare pentru 
buna pregătire a specialiştilor în domeniul  istoriei, care să se implice la rândul lor în:  
 pregătirea elevilor i viitorilor studenți,  
 asigurarea unor servicii de calitate în muzee, arhive, institute de cercetare, instituții 

publice, administrația centrală, biblioteci, 
 munca de pe şantierele arheologice,  
 probleme de patrimoniu,  
 alte unităţi interesate. 

Aceste consideraţii evidenţiază importanţa aprofundării istoriei în cadrul specializării 
omonime de la Universitatea “Hyperion” din Bucureşti. Specializarea Istorie urmăreşte 
formarea unor speciali ti competenți, dinamici, înzestrați cu cunoştinţe temeinice în domeniul 
istoriei, care să contribuie la pregătirea tinerei generaţii în şcoli, la îmbunătăţirea generală a 
activităţii economico-sociale în fiecare aşezare umană, prin implicarea directă în activitatea 
culturală, ştiinţifică şi social-politică. 

Facultatea de Ştiin e Sociale, Umaniste şi ale Naturii constituie în prezent un 
important potenţial în cadrul marii familii de facultăţi ce alcătuiesc Universitatea Hyperion. 
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Facultatea de Istorie a fost fondată în septembrie 1991. Prin Hotărârea de Guvern nr. 
693 din 12 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 466 din 30 iunie 2003, 
Specializarea Istorie a Facultăţii de Istorie-Geografie a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti 
a fost acreditată, fiind reacreditat  în anul 2011. 

Începând cu anul universitar 2005-2006 Facultatea de Istorie-Geografie de la acea 
dată, din cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti, s-a raliat politicilor de restructurare a 
învăţământului românesc în acord cu „Procesul Bologna”: 3 ani studii de licenţă + 2 ani studii 
de masterat, acţiune menită să asigure compatibilizarea sistemului universitar naţional cu 
sistemele educaţionale europene şi recunoaşterea diplomelor româneşti în străinătate. 

În prezent Specializarea Istorie a Facult ii de Ştiin e Sociale, Umaniste şi ale Naturii 
dispune de un program de pregătire complex, bazat pe planuri de învăţământ şi programe 
analitice, în concordanţă cu exigenţele actuale, formând specialişti competenţi în domeniile 
ISTORIE, ARHIVISTICĂ, ARHEOLOGIE, MUZEOLOGIE, GEOPOLITICĂ ŞI 
RELAŢII INTERNAŢIONALE.   

Cursurile fundamentale şi de specialitate sunt predate într-o viziune modernă de 
personalităţi recunoscute în domeniu, autori de lucrări ştiinţifice, participanţi la congrese şi 
conferinţe internaţionale; participanţi la proiecte de cercetare naţionale. 

Astăzi Specializarea Istorie funcționează în cadrul Facultății de Ştiinţe Sociale, 
Umaniste şi ale Naturii, Departamentul de tiințe Sociale i ale Naturii) organizează studii 
universitare de zi, asumându-şi misiunea de a pregăti istorici, cercet tori, muzeografi, 
arhivişti, arheologi, etnologi şi cadre didactice pentru înv mântul preuniversitar şi 
universitar – potrivit noilor ocupații din COR, lista incluzând: asistent de cercetare în istorie, 

documentarist (studii medii), documentarist (studii superioare), istoric, istoriograf, lector 

carte, lector presa/ editura, profesor în învatamântul gimnazial, redactor rubrica, referent de 

specialitate în administratia publica, referent relatii externe, secretar institut/facultate, 

tehnoredactor (studii superioare), ziarist. La terminarea studiilor, absolvenţilor li se conferă 
atestate de cunoaştere a unei limbi străine moderne şi de preg tire în domeniul ştiin elor 
psiho-pedagogice (în funcţie de opţiuni). 

În primul deceniu de existenţă, la edificarea instituţiei şi a învăţământului istoric 
particular şi-au adus contribuţia reputaţi profesori, doctori în istorie, recunoscuţi la nivel 
naţional şi internaţional, precum: academicianul Dan Berindei, Gabriel Strempel, 

cercet torul şi numismatul de renume internaţional Constantin Preda, profesorii 

universitari Ligia Bârzu, Ion Barnea, Florentina C zan, Mircea D. Matei, Nicolae 

Ciachir, Gh. I. Ioniţ , Ion Chiper, Vasile Curtic peanu, Iulian Cârţân , Maria Totu, 
Ştefan P un, Corneliu Mihail Lungu, Antal Lukacs, Marian tef nescu ş.a. 

Misiunea şi obiectivele Specializ rii Istorie sunt:  
 formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate;  
 dezvoltarea ştiinţei şi culturii;  
 difuzarea valorilor culturii şi civilizaţiei universale;  
 promovarea spiritului critic;  
 afirmarea identităţii culturii naţionale în cadrul celei europene şi participarea la 

procesul de integrare europeană;  
 desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică mono-, pluri- şi 

interdisciplinară, a căror finalitate este afirmarea performanţelor ştiinţifice în 
cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale şi în cadrul cooperării 
interuniversitare;  
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În acest scop au fost asigurate toate condiţiile materiale, resursele financiare şi umane 

pentru realizarea misiunii asumate atât în sistemul instituţional cât şi în context naţional şi 
european, în conformitate cu Procesul Bologna şi cu reglementările în vigoare din domeniul 
educaţiei şi cercetării din România. 

Realizarea misiunii şi obiectivelor Specializ rii ISTORIE la Universitatea “Hyperion” 
din Bucureşti se realizează prin: 

a) proiectarea şi adoptarea unor planuri de învăţământ moderne, pe baza experienţei 
acumulate la specializarea Istorie din cadrul marilor universităţi din ţară şi din străinătate, 
adaptat însă la cerinţele specifice şi la cerinţele standardelor actuale; 

b) asigurarea, în continuare, unui corp profesoral competent şi de mare valoare 
ştiinţifică şi didactică, format din cadre didactice titularizate după normele legale în vigoare; 

c) selecţionarea riguroasă a viitorilor studenţi şi masteranzi pe baza unor concursuri 
competitive, care să asigure totodată, şanse egale pentru candidaţii absolvenţi de liceu, cu 
diplomă de bacalaureat ori de învăţământ superior cu examen de licenţă; 

d) consolidarea şi dezvoltarea bazei materiale corespunzătoare (spaţii de învăţământ, 
biblioteci, săli de lectură, cămine etc.) în vederea desfăşurării unui proces didactic şi de 
cercetare adecvate, în acord cu standardele naţionale. 

Pregătirea specialiştilor în istorie, ridicarea continuă a nivelului calificării lor formează 
obiectul unor cursuri şi forme de pregătire dintre cele mai diverse, unele chiar rare i 
specifice, ținute de speciali ti recunoscuți internațional, care au ca scop înarmarea lor cu cele 
mai noi cuceriri în domeniile respective: Istorie, Istoria universal , Istoria românilor, 

Arheologie, Istoria artelor, Egiptologie, Antropologie, Arhivistic , Muzeistic , Relaţii 
Internaţionale, Istoria diplomaţiei, etc., indispensabile soluţionării competente a 
problemelor complexe, care apar astăzi în cadrul activitaţii profesionale diverse pe care 
aceştia o pot desfăşura. 

Este cât se poate de semnificativ faptul că numărul studenţilor înscrişi la această 
specializare a crescut an de an, tocmai datorită calităţii procesului de învăţământ şi 
prestigiului pe care l-a dobândit în lumea universitară. 

Creşterea numărului de studenţi a avut loc concomitent cu sporirea exigenţelor şi a 
calităţii în desfăşurarea activităţilor de învăţământ. A crescut nivelul cursurilor şi seminariilor. 

 
Studii masterale 

 

În cadrul Specializ rii Istorie s-au desfăşurat, începând din 2005 Studii Masterale cu 
durata de 2 sau 4 semestre în următoarele domenii:  

 
MUZEOLOGIE, PATRIMONIU ŞI TURISM (2005-2010). Acest program masteral a fost 

gândit să întregească pregătirea istorică şi geografică propriu-zisă şi să ofere o aprofundare în 
problematica atât de complexă a patrimoniului istoric şi geographic, a diferitelor forme de 
turism practicate în societatea contemporană, preconizându-se o orientare spre componentele 
turismului cultural de sănătate şi spre cel de agrement.  

 

GEOPOLITIC , ISTORIE ŞI RELA II INTERNA IONALE (2005- prezent). Masteratul 
situat la confluenţa istoriei, geografiei, ştiinţelor politice şi militare, constituie un demers 
interdisciplinar de relevare a raportului dintre datele naturale ale geografiei şi politica statelor 
lumii şi de analiză a “jocului politic dintre state”. În cadrul masteratului se urmăreşte modul în  
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care spaţiul românesc a fost ancorat în relaţiile internaţionale de-a lungul veacurilor, punându-
se accent îndeosebi pe problematica actuală.  

 EURO-CLIO – PROGRAM DE PRACTIC  PENTRU STUDEN I ÎN MANAGEMENT 
DE PATRIMONIU ISTORIC, DIPLOMA IE CULTURAL , TURISM CULTURAL (2014 – 
2016) 

În data de 30.04.2014 Universitatea „Hyperion” din Bucure ti a demarat proiectul cu 
titlul „ EURO-CLIO” Program de practic  pentru studen i în management de patrimoniu 

istoric, diploma ie cultural , turism cultural”, cu o durată de implementare de 18 luni. 
Proiectul a primit o asistență financiară nerambursabilă în valoare de 2.060.940 LEI din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 în cadrul cererii de proiecte nr. 161 Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot 
parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 “Tranziția de la coală la 
viața activă”.  

Obiectivul general al proiectului l-a constituit: 
Facilitarea tranziției de la coală la viață activă prin intermediul cre terii relevanței 

educației pentru piața muncii i eficientizării stagiilor de practică pentru studenții i 
masteranzii specializărilor de Istorie, tiințe Politice, Geografie, Jurnalism.  

Printre obiectivele specifice s-au num rat: 
1. Eficientizarea stagiilor de practică ca parte a curriculei universitare, prin organizarea, 
implementarea, monitorizarea i evaluarea stagiilor de practică pentru 400 studenți în cadrul 
Programului de practică “EURO-CLIO”. 
2. Servicii îmbunătățite de consiliere i orientare profesională în ceea ce prive te 
efectuarea stagiului de practică i identificarea unui loc de muncă pentru facilitarea tranziției 
de la coală la viață activă, care să ofere trasee  de carieră alternative i complementare 
carierei didactice în domeniul industriilor culturale, marketingului de patrimoniu, turismului 
cultural, diplomației culturale (promovarea imaginii, valorizarea patrimoniului material i 
imaterial, branding etc.). S-a avut în vedere o oportunitate pe piața muncii din România i 
anume domeniul industriilor culturale cu relevanță pentru valorizarea patrimoniului cultural 
istoric care  este un domeniu nou i încă deficitar nu doar în România ci în întreaga Uniune 
Europeană, unde se estimează că acest sector de servicii beneficiază de un potențial de 
cre tere mult superior altor sectoare (un potențial estimat cu 60% mai mare). Într-o 
“Economie a cunoa terii” pentru România ca stat membru al Uniunii Europene se deschid 
oportunități de dezvoltare i investiții deosebite i în acest sector, care poate să contribuie la 
îmbunătățirea imaginii de țară a României în ansamblul ei i sporirea atractivității acesteia ca 
destinație de investiții. 
3. Dezvoltarea unor parteneriate funcționale pe termen lung în cadrul unor acorduri 
încheiate între Solicitant i instituții potențial angajatoare a studenților specializărilor de 
Istorie, tiințe Politice, Geografie, Jurnalism, potențiali angajatori din mediul public i  privat 
(firme de consultanță, firme de turism i prestări servicii, ONG-uri cu activitate relevantă 
pentru industriile culturale, turismul cultural, diplomație culturală, servicii de branding). 

Prin atingerea obiectivelor specifice a fost posibilă furnizarea unui program 
educațional integrat, cu componente teoretice i practice a cărui conținut poate fi sintetizat 
astfel: 70 de ore modul de practică de birou i 20 de ore de practică aplicată pe teren în locații 
din Bucure ti- Ilfov. S-a urmărit dezvoltarea unei componente de consiliere i orientare 
profesională specifică, pe lângă care a fost înființat i dotat i un Centru de Resurse de 

Practic  “EURO-CLIO”. S-a creeat un site web updatat periodic cu toate ofertele de muncă  
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relevante pentru studenți la nivel local, regional, național i al Uniunii Europene, cu cerințele 
specifice fiecărui profil profesional aferent specializărilor din domeniul industriilor culturale 
prin valorizarea patrimoniului cultural istoric i care sunt de interes pentru studenții i 
masteranzii specializărilor de Istorie, tiințe Politice, Geografie, Jurnalism. 

 

Corpul profesoral 

 
Specializarea Istorie din cadrul Facult ii de Ştiin e Sociale, Umaniste şi ale Naturii a 

Universităţii Hyperion din Bucureşti beneficiază astăzi de contribuţia didactică şi ştiinţifică a 
unui corp profesoral alcătuit din cadre didactice universitare - deopotrivă prestigioşi oameni 
de ştiinţă şi cultură, majoritatea cu o îndelungată şi remarcabilă activitate în învăţământul 
universitar:  

 Prof. univ. dr. ŞTEFAN P UN,  

 Prof. univ. dr. MIRCEA-D NU  CHIRIAC,  

 Prof. univ. dr. ION GIURC ,  
 Prof. univ. dr. ALEXANDRU OŞCA,  
 Prof. univ. dr. CORNELIU MIHAIL LUNGU,  

 Conf. univ. dr. RENATA TATOMIR,  

 Conf. univ. dr. DOINA PUNG ,  
 Lector univ. dr. DUMITRU COJOCARU,  

 Lector. univ. dr. ALICE IANCU. 
Aceştia desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică şi de cercetare, orientată către: 
 elaborarea şi completarea manualelor universitare,  
 publicarea unor monografii, lucrări ştiinţifice, studii şi articole,  
 participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, în ţară şi străinătate. 

 Totodată, cadrele didactice şi studenţii specializării participă anual, în luna Mai, la 
sesiunea de comunic ri ştiin ifice na ionale i interna ionale, organizată în colaborare cu 
diverse instituții partenere, precum S.C. ŞTEFADINA COMSERV S.R.L.. Lucrările sesiunii 
de comunicări tiințifice sunt publicate în Analele Universit ii Hyperion, Seria Istorie 
(pentru parteneriatul cu Ştefadina Comserv S.R.L. a se vedea  
http://www.stefadina.ro/evenimente). 
  
 
 Baza material  i activitatea educa ional  

 
 Situată în localul Universităţii “Hyperion” din Bucureşti dat în folosinţă începând cu 

anul 2000, specializarea Istorie are o bază materială de excepţie, cu amfiteatre şi săli moderne 
de conferinţe, laboratoare de informatică şi o bibliotecă conţinând un număr mare de titluri de 
specialitate şi periodice româneşti şi străine. 

Organizarea şi desfăşurarea procesului didactic are la bază conceptele de stabilire a 
unui calendar al activităţii de învăţământ, procedeele utilizate şi conţinutul procesului de 
învăţământ fiind determinate de planul de învăţământ şi fişele disciplinelor/programe 
analitice, elaborate conform metodologiei ARACIS. 
 Tipul şi conţinutul disciplinelor de studiu care definesc şi delimitează precis 
competenţele generale şi de specialitate sunt compatibile cu cadrul de pregătire naţional şi cu 
programe de studii similare din alte state europene, prin echivalarea ponderei disciplinelor cu  

http://www.stefadina.ro/evenimente
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credite transferabile. În scopul asigurării mobilităţii studenţilor în ţările europene, Facultatea 
de Istorie-Geografie a Universităţii Hyperion a adoptat de la început principiile fundamentale 
ale Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), promovat prin programul 
ERASMUS. 
 Activitatea educaţională desfăşurată în cadrul Specializării Istorie reprezintă un 
răspuns la cerinţele crescânde ale societăţii româneşti de furnizare de absolvenţi capabili să 
facă faţă sistemului concurenţial al pieţei forţei de muncă naţionale şi mondiale, apţi să 
utilizeze un volum adecvat de cunoştinţe de specialitate, cerute de promovarea principiilor 
dezvoltării durabile, a integrării europene şi globalizării. 

 

 
 
Specializarea ISTORIE asigură prin gama de discipline cuprinse în planul de 

învăţământ o temeinică pregătire a cadrelor calificate pentru diverse activităţi pedagogice, de 
cercetare şi de lucru în alte unităţi publice şi particulare, unde este necesară specializarea 
respectivă.  

Având în vedere structura şi modul de organizare, precum şi condi iile asigurate, 
consider m c  în cadrul Facult ii de tiin e Sociale, Umaniste i ale Naturii, la 

Specializarea Istorie, a Universit ii “Hyperion” din Bucureşti se pot organiza studii de cea 
mai bun  calitate, atât de licen , cât şi studii aprofundate de masterat, menite s  asigure 
perfec ionarea absolven ilor de înv mânt superior cu examen de licen . 

 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 


