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OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU DIN DOMENIUL DE 
MASTERAT ISTORIE 

 
Obiective generale: 

▪ furnizarea, organizarea şi desfăşurarea programelor pregătirii de specialitate; 

▪ formarea unei culturi profesionale de bază; 

▪ formarea şi dezvoltarea capacităţii de detectare a evenimentelor şi fenomenelor istorice importante, a 

factorilor favorizanţi şi defavorizanţi în procesul de dezvoltare a unei culturi şi civilizaţii;  

▪ cunoaşterea modalităţilor în care curentele culturale şi politice ale unei epoci influenţează scrierea istoriei; 

▪ constituirea unui orizont istoriografic suficient de complex pentru ca în final absolvenţii să poată avea opţiuni 

cât mai numeroase. 

.  

Perspectiva programului: 

- pe plan intern 

 înscrierea în circuitul valorilor – din punct de vedere profesional – a absolvenţilor programului de 
studii de master, pentru cunoaşterea şi soluţionarea de probleme complexe generate de activitatea de istoric; 

 viitorii absolvenţi vor fi pregătiţi să acţioneze şi să soluţioneze o gamă variată de probleme care 
privesc aspectele specifice activității profesionale în domeniu. 

- pe plan extern 

  angajarea şi recunoaşterea ca atare a absolvenţilor programului de studii în circuitul specialiştilor în 
istorie 

- Participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate în centre universitare din ţară: Bucureşti, Iaşi, 

Galaţi, Timişoara, Cluj, Craiova, Târgoviște, Sibiu etc., şi din străinătate: Franța, Bulgaria, Turcia, Iran, Grecia 

etc., cu comunicări ştiinţifice care au fost incluse în publicaţii de nivel local, naţional şi internaţional emise de 

instituţiile organizatoare. 

  

■  OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII 

 

Pentru îndeplinirea misiunii domeniului în care se încadrează programul de studiu Istoria românilor și a 

României în context european (sec. XIV-XX)obiectivul general este acela de a forma specialiști în domeniul 
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istorie care, la absolvirea studiilor masterale (Ciclul II), să fie competitivi pe piața muncii, la nivel local, regional, 

național și internațional, în medii multiculturale ; aceștia trebuie să posede cunoștințele necesare pentru a 

înțelege conceptele istorice, multiculturalism, abilitățile de a efectua muncă specializată, de a utiliza 

tehnologiile specifice domeniului  precum și de a se integra în medii caracterizate de profesionale și de 

cercetare precum arhive, centre culturale, centre de cercetare, biblioteci, muzee, instituții publice, etc. 

 

Obiectivele specifice ale programului de studii: 

Obiective specifice: 

▪ asigurarea unui proces de învăţământ de calitate, centrat pe student, care să contribuie la formarea şi 

dezvoltarea competenţelor profesionale specifice studentului din domeniul Istorie; 

▪ implementarea unor noi structuri de învăţare eficientă având ca repere prioritare învăţarea cu ajutorul 

tehnologiilor moderne, a învăţa să înveţi, învăţare inovatoare, învăţare/educaţie permanentă; 

▪ promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu, prin publicaţii, contracte de 

cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, cursuri, manuale, îndrumătoare didactice etc.; 

▪ dezvoltarea de abilităţi necesare dobândirii competenţelor profesionale: competenţe ştiinţifice 

fundamentale; competenţe ştiinţifice de specialitate; competenţe manageriale; competenţe de comunicare; 

competenţe atitudinale; 

▪ dobândirea de abilităţi speciale în utilizarea instrumentelor de lucru din alte ştiinţe umaniste (critica literară 

şi istoria limbii, istoria artei, arheologie, antropologie, drept, sociologie, filosofie etc.); 

▪ capacitatea de a realiza o cercetare istorică independentă şi de a materializa în scris rezultatele cercetării, 

folosind în mod critic sursele primare (documente) şi literatura de specialitate. 

Activităţile aplicative permit cursanţilor pe baza cercetărilor arheologice organizate de specializare, să 

participe la acestea, la studiu în arhivele locale şi centrale. Programul de master constituie un suport temeinic 

pentru formarea unui specialist în domeniu. 

În actualul context al economiei, domeniul Istorie este eficient deoarece cunoştinţele dobândite de 

absolvenţi le permit acestora să lucreze în sectoare diverse, începând cu învăţământul, arhivele, muzee, 

instituţii de cultură şi administraţie publică; 

Masterul deschide posibilităţile iniţieri unor colaborări cu mastere similare din alte centre universitare 

din ţară şi străinătate, cu care specializarea colaborează deja. 

Posedând un fond de cunoştinţe teoretice solid, beneficiind de o anumită experienţă dobândită în laboratoarele 

facultţăii sau în întreprinderile unde efectuează practica de specialitate, absolventul domeniul Istorie devine un 

profesionist 
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CUNOŞTINŢE: 

-   cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de 

specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; 

-  utilizarea  cunoştinţelor  de  bază  pentru  explicarea  şi  interpretarea  unor  variate  tipuri  de concepte, 

situaţii, procese, proiecte asociate domeniului. 

ABILITĂŢI: 

-   aplicarea  unor  principii  şi  metode  de  bază  pentru  rezolvarea  de  probleme/situaţii  bine definite, 

tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată; 

-   utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi 

limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii; 

-   elaborarea  de  proiecte  profesionale  cu  utilizarea  unor  principii  şi  metode  consacrate  în domeniu. 

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: 

-   soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de 

muncă, respectând normele deontologiei profesionale; 

-   realizarea unei lucrări/unui proiect asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă 

pluridisciplinară; 

-   elaborarea  şi  susţinerea   cu  argumente  a  aplicării  unui  plan  personal  de  dezvoltare profesională. 

 

Obiectivele de formare menționate au ca finalitate dobândirea următoarelor competenţe profesionale 

şi competenţe transversale: 

 

COMPETENŢE PROFESIONALE:  

 

Competenţă Competenţe explicitate prin descriptori de nivel 

C1 Regăsirea 

informaţiei despre 

trecutul istoric 

- Evaluarea fundamentată a valorii relative a diverselor lucrări de referinţe 

(bibliografii, enciclopedii, dicţionare de specialitate etc.) şi baze de date din 

domeniul studiilor istorice. 

-Identificarea lacunelor existente în cunoaşterea istorică, verificarea 
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stadiului cunoaşterii folosind principalele lucrări de referinţe existente şi 

propunerea la un nivel general de căi de îmbogăţire a cunoaşterii în legătură 

cu probleme istorice cu un grad redus sau mediu de complexitate 

-Identificarea rapidă şi utilizarea corectă a datelor din izvoarele istorice şi a 

informaţiilor istorice cu un grad redus şi mediu de detaliere. 

-Interpretarea la un nivel elementar a informaţiilor regăsite în lucrările de 

referinţe şi în bazele de date pe teme istorice, cu explicitarea principalelor 

concepte, fenomene şi procese istorice la care se referă acestea. 

-Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de bază privind evoluţia generală a 

istoriografiei, periodizarea istoriei, principalele lucrări de referinţe şi baze de 

date referitoare la diferitele epoci, probleme, procese şi fenomene istorice, 

precum şi cu privire la organizarea şi funcţionarea principalelor instituţii de 

informare şi documentare publică. 

C2 Stabilirea 

faptelor istorice pe 

baza informaţiilor 

din izvoare şi din 

afara izvoarelor. 

-Analiza critică a izvoarelor istorice, prin combinarea conştientă a 

cunoştinţelor provenite din afara izvoarelor şi pe cele provenite din izvoare 

pentru (re)stabilirea unor fapte şi procese istorice, contextualizarea 

judecăţilor de valoare existente cu privire la aceste fapte şi procese istorice 

şi corelarea la un nivel elementar a informaţiilor disponibile despre trecutul 

istoric cu problemele prezente în analizele istoriografice referitoare la epoca 

respectivă. 

-Aplicarea metodelor criticii interne şi externe la studiul izvoarelor istorice 

edite (vestigii materiale, texte, mărturii orale, etc.) în vederea (re)stabilirii 

cât mai precise a faptelor istorice. 

-Definirea şi prezentarea corectă a principalelor concepte folosite în studiile 

istorice, a marilor etape şi procese din istoria omenirii, a stadiului actual al 

istoriografiei şi a metodelor fundamentale ale cercetării istorice. 

-Identificarea limitelor existente în analiza informaţiilor despre trecutul 

istoric, determinarea cauzelor acestor limite, şi propunerea unor ipoteze 
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alternative cu privire la faptele istorice. 

-Interpretarea, compararea şi relaţionarea datelor şi faptelor caracteristice 

principalelor procese şi fenomene istorice, precum şi a abordărilor 

istoriografice legate de acestea.Încadrarea principalelor texte istorice şi 

istoriografice în contextele elaborării lor (genuri şi tipuri de texte; grupări şi 

şcoli istoriografice). 

C3 Prezentarea 

orală şi scrisă, în 

limba programului 

de studii şi într-o 

limbă de circulaţie 

internaţională, a 

cunoştinţelor de 

specialitate. 

- Adaptarea prezentărilor la solicitări cu grad redus de complexitate ale 

receptorilor sau la modificări ale contextului comunicării. 

-Evaluarea eficacităţii actului de comunicare a cunoştinţelor de specialitate 

în raport cu stadiul cunoaşterii ştiinţifice şi în raport cu capacitatea de 

asimilare a receptorilor. 

-Identificarea şi utilizarea principalelor modalităţi de comunicare orală, 

precum şi cu privire la particularităţile prezentării ştiinţifice a cunoştinţelor 

de specialitate. 

-Interpretarea particularităţilor diverselor contexte în care trebuie să 

prezinte informaţiile istorice cu ajutorul conceptelor de bază ale domeniului. 

-Prezentarea orală şi scrisă, cu un grad ridicat de claritate, în conformitate 

cu standardele academice, a unor probleme şi contexte de specialitate cu un 

nivel redus şi mediu de complexitate. 

C4 Utilizare la un 

nivel de bază a 

metodelor 

specifice unei 

ştiinţe auxiliare a 

istoriei (paleografie 

chirilică/slavă/latin

-Descifrarea şi traducerea unui text paleografic / epigrafic cu dificultate 

redusă.  

-Raportarea diferitelor texte de paleografie / epigrafie la diversele lor 

contexte istorice. 

-Stabilirea specificului tematic al textului paleografic / epigrafic studiat şi 
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ă etc., epigrafie, 

demografie, 

genealogie etc.) 

compararea diferitelor texte între ele. 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază referitoare la o ştiinţă auxiliară a istoriei. 

-Utilizarea informaţiilor din textele paleografice / epigrafice descifrate şi 

interpretate în prezentarea unor fenomene sau fapte istorice 

C5 Utilizarea 

conceptelor şi a 

metodelor de bază 

ale cel puţin unei 

alte ştiinţe sociale 

sau umaniste, sau 

ale unei discipline 

de graniţă între 

istorie şi alte ştiinţe 

(sociologia, 

antropologia , 

istoria artei, 

economia, 

psihologie, filozofia 

etc.). 

-Aplicarea la cercetarea faptelor istorice a noţiunilor şi metodelor unei alte 

ştiinţe sociale sau umaniste sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi 

alte ştiinţe.  

-Evaluarea utilităţii conceptelor şi a metodelor specifice unei alte ştiinţe 

sociale sau umaniste sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte 

ştiinţe pentru interpretarea unor fapte sau fenomene istorice 

-Explicarea noţiunilor şi metodelor unei alte ştiinţe sociale sau umaniste sau 

ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe socio-umane.  

-Identificarea eventualelor limite ale interpretării unor fapte sau fenomene 

istorice, efectuată cu ajutorul unor concepte şi metode ale unei alte ştiinţe 

sociale sau umaniste. 

-Utilizarea cunoştinţelor de bază ale cel puţin unei alte ştiinţe sociale sau 

umaniste sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe. 

C6 Producerea 

punctuală a unor 

noi cunoştinţe 

istorice pe baza 

cunoaşterii 

aprofundate a unei 

epoci şi/sau 

-Analiza critică a izvoarelor istorice şi a abordărilor istoriografice specifice 

unei perioade (epoci) sau probleme istorice. 

-Corelarea evenimentelor sau a principalelor aspecte ale unei perioade 

(epoci) sau probleme istorice şi interpretarea lor. 

-Descrierea unei epoci/ eveniment istoric, utilizând cunoştinţe de 

complexitate medie în domeniu. 

-Identificarea limitelor existente în analiza informaţiilor despre o anumită 
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probleme istorice 

de complexitate 

medie. 

epocă (perioadă) istorică, determinarea cauzelor acestor limite, propunerea 

de ipoteze alternative cu privire la faptele istorice specifice acelei epoci 

(perioade). 

-Identificarea principalelor izvoare istorice şi abordări istoriografice specifice 

unei epoci istorice. 

 

 

 

 


