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FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ ŞI LITERATURĂ, ISTORIE, ARTE 

ISTORIE MASTER 
Domenii, teme (direcţii) de cercetare 

 

 

 

 

Direcţiile de cercetare ale departamentului Limbă şi Literatură, Istorie, Arte sunt 

în concordanţă cu Planul strategic de cercetare ştiinţifică al Universităţii din Piteşti şi 

cu Planul strategic de cercetare ştiinţifică al Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi 

Arte pentru perioada 2016-2021. 
 

Teme (direcţii) de cercetare definite prin plan intern 
 

 
Anul 2016 

 
Nr.crt. Denumirea temei/direcţiei de cercetare 

1. Bazele civilizaţiei europene (TC_1_2016_DLLIA) 

2. Spiritualitatea lumii antice (TC_2_2016_DLLIA) 

3. Istorie şi civilizaţie românească medievală şi premodernă (TC_3_2016_DLLIA) 

4. Civilizaţii extraeuropene în epoca modernă (TC_4_2016_DLLIA) 

5. Europa în perioada războiului rece (TC_5_2016_DLLIA) 

6. Regimuri comuniste europene: analiză comparativă (TC_7_2016_DLLIA) 

7. Influenţe orientale în spaţiul românesc (TC_7_2016_DLLIA) 

8. Preistoria spaţiului carpato-danubian (TC_8_2016_DLLIA) 

9. Istoria politică şi militară a României moderne şi contemporane 

(TC_9_2016_DLLIA) 

10. Realitate, ficțiune, metaficțiune (TC_10_2016_DLLIA) 

11. Multiculturalism şi interculturalitate (TC_11_2016_DLLIA) 

12. Studii literare româneşti, francofone, hispanofone, anglo-saxone  

(TC_12_2016_DLLIA) 

13. Direcții în didactica limbii și literaturii române, franceze, engleze 

(TC_13_2016_DLLIA) 

14. Senzație, percepție, reflectare în reprezentarea discursivă (TC_14_2016_DLLIA) 

15. Orientări actuale în morfosintaxă (TC_15_2016_DLLIA) 

16. Cunoaşterea personalităţii şi aportului unor eminenţi muzicieni români la 

diversificarea repertoriului muzical european (TC_16_2016_DLLIA) 

17. Partide politice (TC_17_2016_DLLIA) 

18. Didactica limbilor straine (TC_18_2016_DLSA) 

19. Structuri politice şi militare în Ţările Române (sec. XVI-XVIII) 

(TC_19_2016_DLLIA) 

20. Structuri economice şi sociale în epoca modernă şi contemporană 

(TC_20_2016_DLLIA) 

 
 

 



Anul 2017 
 

Nr.crt. Denumirea temei/direcţiei de cercetare 
1. Bazele civilizaţiei europene (TC_1_2017_DLLIA) 

2. Spiritualitatea lumii antice (TC_2_2017_DLLIA) 

3. Istorie şi civilizaţie românească medievală şi premodernă (TC_3_2017_DLLIA) 

4. Civilizaţii extraeuropene în epoca modernă (TC_4_2017_DLLIA) 

5. Europa în perioada războiului rece (TC_5_2017_DLLIA) 

6. Regimuri comuniste europene: analiză comparativă (TC_7_2016_DLLIA) 

7. Influenţe orientale în spaţiul românesc (TC_7_2017_DLLIA) 

8. Preistoria spaţiului carpato-danubian (TC_8_2017_DLLIA) 

9. Istoria politică şi militară a României moderne şi contemporane 

(TC_9_2017_DLLIA) 

10. Realitate, ficțiune, metaficțiune (TC_10_2017_DLLIA) 

11. Multiculturalism şi interculturalitate (TC_11_2017_DLLIA) 

12. Studii literare româneşti, francofone, hispanofone, anglo-saxone  

(TC_12_2017_DLLIA) 

13. Direcții în didactica limbii și literaturii române, franceze, engleze 

(TC_13_2017_DLLIA) 

14. Senzație, percepție, reflectare în reprezentarea discursivă (TC_14_2017_DLLIA) 

15. Orientări actuale în morfosintaxă (TC_15_2017_DLLIA) 

16. Cunoaşterea personalităţii şi aportului unor eminenţi muzicieni români la 

diversificarea repertoriului muzical european (TC_16_2016_DLLIA) 

17. Partide politice (TC_17_2017_DLLIA) 

18. Didactica limbilor straine (TC_18_2016_DLSA) 

19. Structuri politice şi militare în Ţările Române (sec. XVI-XVIII) (TC_19_DLLIA) 

20. Structuri economice şi sociale în epoca modernă şi contemporană (TC_20_DLLIA) 

 
 
 

Anul 2018 
 

Nr.crt. Denumirea temei/direcţiei de cercetare 
1. Bazele civilizaţiei europene (TC_1_2018_DLLIA) 

2. Spiritualitatea lumii antice (TC_2_2018_DLLIA) 

3. Istorie, politică şi societate în Europa medievală (TC_3_2018_DLLIA) 

4. Civilizaţii extraeuropene în epoca modernă (TC_4_2018_DLLIA) 

5. Europa în perioada războiului rece (TC_5_2018_DLLIA) 

6. Regimuri comuniste europene: analiză comparativă (TC_7_2018_DLLIA) 

7. Influenţe orientale în spaţiul românesc (TC_7_2018_DLLIA) 

8. Preistoria spaţiului carpato-danubian (TC_8_2018_DLLIA) 

9. Istoria politică şi militară a României moderne şi contemporane 

(TC_9_2018_DLLIA) 

10. Partide politice (TC_10_2018_DLLIA) 

11. Demografie istorică (TC_11_2018_DLLIA) 

12. Structuri politice şi militare în Ţările Române (sec. XVI-XVIII) 

(TC_12_2018_DLLIA) 

13. Structuri economice şi sociale în epoca modernă şi contemporană 

(TC_13_2018_DLLIA) 

14. Realitate, ficțiune, metaficțiune (TC_14_2018_DLLIA) 

15. Multiculturalism şi interculturalitate (TC_15_2018_DLLIA) 



16. Studii literare româneşti, francofone, hispanofone, anglo-saxone  

(TC_16_2018_DLLIA) 

17. Direcții în didactica limbii și literaturii române, franceze, engleze 

(TC_17_2018_DLLIA) 

18. Senzație, percepție, reflectare în reprezentarea discursivă (TC_18_2018_DLLIA) 

19. Orientări actuale în morfosintaxă (TC_19_2018_DLLIA) 

20. Cunoaşterea personalităţii şi aportului unor eminenţi muzicieni români la 

diversificarea repertoriului muzical european (TC_20_2018_DLLIA) 

 
 

Anul 2019 
 

Nr.crt. Denumirea temei/direcţiei de cercetare 
1. Istorie şi civilizaţie geto-dacică (TC_1_2019_DLLIA) 

2. Preistoria spaţiului românesc (TC_2_2019_DLLIA) 

3. Relaţiile dintre lumea dacică şi civilizaţia greco romană (TC_3_2019_DLLIA) 

4. Religie, spiritualitate, mentaliţi şi imaginar colectiv în epocile modernă şi contemporană 

(TC_4_2019_DLLIA) 

5. Demografie istorică (TC_5_2019_DLLIA) 

6. Instituţii şi structuri militare în ţările române (sec. XV-XVIII) (TC_6_2019_DLLIA) 

7. Istorie culturală medievală şi premodernă (sec. XIV-XVIII) (TC_7_2019_DLLIA) 

8. Structuri politice şi instituţionale în ţările române (sec. XIV-XVIII) (TC_8_2019_DLLIA) 

9. Istoria politico-diplomatică şi militară a României interbelice (TC_9_2019_DLLIA) 

10. Economie şi societate, de la revoluţia industrială la era post-industrială 

(TC_10_2019_DLLIA) 

11. Elite politice şi militare ale României (sec. XIX-XX) (TC_11_2019_DLLIA) 

12. Ideologii, grupări şi regimuri politice după 1789 (TC_12_2019_DLLIA) 

13. Istoria României şi a sud-estului Europei în secolele XIX-XX (TC_13_2019_DLLIA) 

14. România in contextul Marelui Război (1914-1918) (TC_14_2019_DLLIA) 

15. Sistemul de securitate al României (TC_15_2019_DLLIA) 

16. Stat, naţiune, diplomaţie şi conflict în epocile modernă şi contemporană 

(TC_16_2019_DLLIA) 

17. Realităţi şi evoluţii locale în context național şi internațional (TC_17_2019_DLLIA) 

 
 

Anul 2020 
 

Nr. crt.  Denumirea temei 
1 Cercetări istorice şi arheologice ale spaţiului de nord al Munteniei 

(TC_1_2020_DLLIA) 

2 Rit şi ritual funerar la geto-daci (TC_2_2020_DLLIA) 

3 Religia şi spiritualitatea la geto-daci (TC_3_2020_DLLIA) 

4 Importuri romane în lumea dacică (TC_4_2020_DLLIA) 

5 Punerea în valoare a patrimoniului cultural local, regional şi naţional 
(TC_5_2020_DLLIA) 

6 Organizarea militară a Ţărilor Române (sec. XIV-XVIII) (TC_6_2020_DLLIA) 

7 Instituţii medievale şi premoderne în Ţara Românească şi Moldova 
(TC_7_2020_DLLIA) 

8 Structuri politice şi sociale în Ţările Române (sec. XIV-XVIII) 

(TC_8_2020_DLLIA) 

9 Demografie istorică (TC_9_2020_DLLIA) 

10 Elite și personalități (TC_10_2020_DLLIA) 



11 Stat, națiune, diplomație și conflict în epocile modernă și contemporană 

(TC_11_2020_DLLIA) 

12 Economie și societate, de la revoluția industrială la era post-industrială 

(TC_12_2020_DLLIA) 

13 Elite politice și militare ale României (sec. XIX-XX) (TC_13_2020_DLLIA) 

14 Realități și evoluții locale în context național și internațional 

(TC_14_2020_DLLIA) 

15 Ideologii, grupări și regimuri politice după 1789 (TC_15_2020_DLLIA) 

16 Religie, spiritualitate, mentalități și imaginar colectiv în epocile modernă și 

contemporană (TC_16_2020_DLLIA) 

17 Politică şi societate în România sec. XX (TC_17_2020_DLLIA) 

 
 

Anul 2021 
 

Nr. crt.  Denumirea temei 
1 Cercetări istorice şi arheologice ale spaţiului de nord al Munteniei 

(TC_1_2021_DLLIA) 

2 Rit şi ritual funerar la geto-daci (TC_2_2021_DLLIA) 

3 Religia şi spiritualitatea la geto-daci (TC_3_2021_DLLIA) 

4 Importuri romane în lumea dacică (TC_4_2021_DLLIA) 

5 Punerea în valoare a patrimoniului cultural local, regional şi naţional 
(TC_5_2021_DLLIA) 

6 Organizarea militară a Ţărilor Române (sec. XIV-XVIII) (TC_6_2021_DLLIA) 

7 Instituţii medievale şi premoderne în Ţara Românească şi Moldova 
(TC_7_2021_DLLIA) 

8 Structuri politice şi sociale în Ţările Române (sec. XIV-XVIII) 

(TC_8_2021_DLLIA) 

9 Demografie istorică (TC_9_2021_DLLIA) 

10 Elite și personalități (TC_10_2021_DLLIA) 

11 Stat, națiune, diplomație și conflict în epocile modernă și contemporană 

(TC_11_2021_DLLIA) 

12 Economie și societate, de la revoluția industrială la era post-industrială 

(TC_12_2021_DLLIA) 

13 Elite politice și militare ale României (sec. XIX-XX) (TC_13_2021_DLLIA) 

14 Realități și evoluții locale în context național și internațional 

(TC_14_2021_DLLIA) 

15 Ideologii, grupări și regimuri politice după 1789 (TC_15_2021_DLLIA) 

16 Religie, spiritualitate, mentalități și imaginar colectiv în epocile modernă și 

contemporană (TC_16_2021_DLLIA) 

17 Politică şi societate în România sec. XX (TC_17_2021_DLLIA) 

 
Pentru cele mai multe dintre aceste teme (direcţii) de cercetare s-au constituit 

echipe formate din cadre didactice titulare şi asociate având titlul ştiinţific de doctor, 

dar care includ şi studenţi şi masteranzi de la specializarea Istorie. 
 

Colectiv/Echipă de cercetare Tema de cercetare 
Conf. univ. dr. Sorin Cociş 

Conf. univ. dr. Constantin. A. 

Bărbulescu 

Lect. univ. dr. Florian-Matei 

♦ Cercetări istorice şi arheologice ale spaţiului de nord al 
Munteniei (TC_1_2021_DLLIA) 

♦ Rit şi ritual funerar la geto-daci (TC_2_2020_DLLIA) 

♦ Religia şi spiritualitatea la geto-daci (TC_3_2021_DLLIA) 



Popescu 

Asist. univ. drd. Ovidiu 

Udrescu 

♦ Importuri romane în lumea dacică (TC_4_2021_DLLIA) 

Conf. univ. dr. Claudiu Neagoe 

conf. univ. dr. Constantin A. 

Bărbulescu 

Asist. univ. drd. Ovidiu 

Udrescu 

♦ Punerea în valoare a patrimoniului cultural local, regional 

şi naţional (TC_5_2021_DLLIA) 

Conf. univ. Aurelian Chistol 

Lect. univ. dr. George-Daniel 

Ungureanu 

Lect. univ. dr. Alina Marinescu 

Lect. univ. dr. Cornel Popescu 

♦ Elite și personalități (TC_10_2021_DLLIA) 

Conf. univ. Aurelian Chistol 

Lect. univ. dr. Cornel Popescu 

Lect. univ. dr. Florian Bichir  

Lect. univ. dr. George 

Ungureanu 

♦ Stat, națiune, diplomație și conflict în epocile modernă și 

contemporană (TC_11_2021_DLLIA) 

Conf. univ. Aurelian Chistol 

Lect. univ. dr. Cornel Popescu 

Lect. univ. dr. Florian Bichir 

♦ Economie și societate, de la revoluția industrială la era 

post-industrială (TC_12_2021_DLLIA) 

Conf. univ. dr. Claudiu Neagoe 

Lect. univ. dr. Alina Marinescu 

Asist. univ. dr. Ovidiu Udrescu 

♦ Demografie istorică (TC_9_2021_DLLIA) 

Conf. univ. dr. Aurelian 

Chistol 

Lect. univ. dr. George-Daniel 

Ungureanu 

Lect. univ. dr. Alina Marinescu 

Religie, spiritualitate, mentalități și imaginar colectiv în 

epocile modernă și contemporană (TC_16_2021_DLLIA) 

Prof. univ. dr. Petre Otu 

Lect. univ. dr. Cornel Popescu 

Lect. univ. dr. George-Daniel 

Ungureanu 

Lect. univ. dr. Florian Bichir 

♦ Elite politice și militare ale României (sec. XIX-XX) 

(TC_13_2021_DLLIA) 

♦ Realități și evoluții locale în context național și 

internațional (TC_14_2021_DLLIA) 

♦ Politică şi societate în România sec. XX 

(TC_17_2021_DLLIA) 

 

Director Departament 
Lect. univ. dr. Adina Dumitru 

 


