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Studiază istoria în
inima Bucureștiului!

Mesajul
Decanului
A studia istoria înseamnă a avea
șansa specială de a păși în lumea
trecutului, nu doar de a călători
prin vremuri apuse, ci de a diseca
și analiza critic evenimentele și
procesele istorice, de a le înțelege
evoluția și modul de acțiune.
Studiind istoria veți deveni
posesorii unei chei pentru a
descuia atât porțile înțelegerii
trecutului, cât și ale prezentului și
de ce nu și ale viitorului. De la
șantiere arheologice, la arhive,
muzee și biblioteci veți avea șansa
să lucrați cu profesioniști în
domeniu, într-o atmosferă de
colegialitate, respect și libertate
intelectuală.
Conf. univ. dr. Florentina Nițu

Facultatea de Istorie oferă studenților o
serie de oportunități care o plasează în
vârful instituțiilor de profil din România.
Pentru că......
❖ Există posibilitatea ridicată de angajare
după absolvire;
❖ Puteți beneficia de parteneriatele
facultății cu firme/asociații care oferă
internshipuri;
❖ Veți studia la cea mai prestigioasă
Universitate din țară;
❖ Veți avea unii dintre cei mai importanți
profesori din domeniu;

De ce Istorie la București?

Pentru că... istoria se studiază la
Universitatea din București de 150 de
ani, în cadrul celei mai prestigioase
instituții de învățământ superior din
România.
Pentru că... studiind la Facultatea de
Istorie aveți șansa de a avea profesori
din rândul celor mai importanți
specialiști ai domeniului. Nume pe
care le-ați întâlnit în librării, biblioteci
sau la televizor se vor transforma în
profesori care vor fi alături în anii de
studiu: Adrian Ciroianu, Andrei
Pippidi, Bogdan Murgescu, Valentin
Stan, Mihai Răzvan Ungureanu, Mihai
Retegan, Gheorghe Vlad Nistor, etc.
Pentru că... în funcție de rezultatele la
admitere/examen, studenții Facultății
de Istorie primesc burse de studiu și
burse sociale.
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Istorie IF & ID

3 programe de licență

Relații Internaționale
și Studii Europene
Istoria Artei

Hai și tu la Facultatea de Istorie
Mulți oameni m-au întrebat de ce această facultate și de ce București.
Trebuie să recunosc că decizia de a deveni istoric a fost o sclipire de
moment, iar aceea de a studia la facultatea din București a fost rezultatul
unei reﬂecții de câteva minute. De atunci, mi s-a conﬁrmat aproape zilnic
că am luat cea mai bună hotărâre. De ce? La Facultatea de Istorie mă simt
ca acasă, înconjurat de oameni pasionați, de profesori sclipitori.
În plus, nu am timp să mă plictisesc și trăiesc o frumoasă poveste ce mi se
țese dinaintea ochilor zi după zi, curs după curs. Pe scurt: FASCINAȚIE,
MUNCĂ, PASIUNE, OPORTUNITĂȚI și, bineînțeles, ISTORIE, un domeniu de
cunoaștere din care, dacă ești dispus, vei face mai mult decât o carieră, și
anume un stil de viață.
Cosmin-Ionuț Lazăr, anul I, secția Istorie

Sa ﬁi student la Facultatea de Istorie înseamnă mult mai mult decât îți
poți imagina, ai multe oportunități, trebuie doar sa deschizi ochii în jurul
tau. Cea mai frumoasa parte este că după 3 ani, reușești să îți dai seama
ce vrei să faci cu adevărat, ce perioadă vrei să studiezi mai departe, ce ți
se potrivește și, mai ales, înveți să ai o părere critică asupra informațiilor
și a surselor, ceea ce este foarte folositor în ziua de azi, când termenul de
“fake news “a devenit ceva normal, uzual. In timpul facultatii am adunat
un bagaj de cunoștințe și mi-am facut prieteni pe viața, am descoperit
frumusețile Bucureștiului și avantajele de a ﬁ student aici. Ai șansa de a
face voluntariat, internship, de a cunoaște oameni pasionați de același
domeniu ca și tine, ceea ce te va dezvolta. Vei considera Facultatea de
Istorie ca ﬁind a doua casă și îți vei da seama ca aici este locul tau.
Ana Lupea, anul II, master

Calendarul admiterii ONLINE:
Înscrieri: 06 – 18 iulie 2020;
Evaluarea dosarelor: 20-21 iulie 2020;
Aﬁșarea rezultatelor: 22 iulie 2020;
Conﬁrmare loc: 22 – 26 iulie 2020;
Aﬁșarea rezultatelor: 29 iulie 2020.

Criterii de admitere:

Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe
baza caliﬁca�velor: <admis>, <respins>;
Media obținută la bacalaureat.

Taxe

150 RON - depunere dorsar ﬁzic
25% reducere pentru înscrieri online

Numărul de locuri
Program

Forma de
învățământ

IF
Istorie

Subvenționate
- 120 buget
- 3 olimpici
- 2 mediul rural
- 1 absolvent colegii
militare naționale
- 1 buget cu bursă + 2
buget fără bursă
românii de pretutindeni
- 1 etnie rromă

IF

Istoria Artei

IF

118

50

ID

RISE

Taxă

- 58 buget
- 1 olimpic
- 2 mediul rural
- 1 absolvent colegii
militare naționale
- 25 buget
- 2 mediul rural
- 1 olimpic

58

47

Admiterea se poate realiza prin două modalități:

1. Înscriere online (cu crearea unui cont pe pla�orm de admitere,
completarea ﬁsei de înscriere și încărcarea documentelor, inclusiv plata
taxei de înscriere);
2. Înscriere la facultate, DAR cu obliga�vitatea completării de către
candidați a ﬁșei de înscriere pe pla�orma de admitere; după completarea
ﬁșei de înscriere, candida�i pot depune dosarul ﬁzic la sediul facultății
(taxa se achită online);

Actele necesare pentru înscriere:

1. Cerere de înscriere �p;
2. Diploma de Bacalaureat sau adeverinţă provizorie;
3. Cer�ﬁcat de naştere;
4. Diploma/e de olimpic (xerox/scan);
5. Cer�ﬁcat de căsătorie sau modiﬁcare a numelui, dacă este cazul;
6. Fotocopia cărţii de iden�tate;
7. Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul
student este apt pentru înscrierea la facultate
8. 1 fotograﬁe încărcată și 3 fotograﬁi ¾ cm,care vor ﬁ depuse în dosar la
secretariat, în momentul depunerii dosarului ﬁzic;
9. Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.);
10. Scrisoare de intenţie;

