ADMITERE LA ISTORIE

UNIVERSITATEA
DIN ORADEA
FACULTATEA DE
ISTORIE, RELAŢII
INTERNAŢIONALE,
ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE
COMUNICĂRII
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

Criterii de admitere licenţă:

Se ia în considerare media de bacalaureat 100%
Capacitate de şcolarizare:
Istorie-licenţă – 60 de locuri
Istoria vestului românesc-masterat – 100 de
locuri
Doctorat – 20 de locuri

Departamentul de
Istorie
Pavilion V

Pentru alte informaţii şi perioada de confirmare a
locului ocupat în urma concursului se va urmări
avizierul şi site-urile:

http://uoradea.ro
http://istorieoradea.com/
Conţinutul dosarului de înscriere la concursul de
admitere:
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii,
vor completa o cerere tip de înscriere în care vor
menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate
în formularul respectiv. La cererea – tip de înscriere se
anexează următoarele acte:
a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu
aceasta, în original sau copie (în cazul în care
candidatul prezintă copie, ea va fi însoţită de
adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la
înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la
care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017,
adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ;
b) Certificatul de naştere în copie; c) Certificat de
căsătorie în copie, dacă este cazul; d) Adeverinţa
medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care
să rezulte că este apt pentru facultatea la care
candidează; e) 2 fotografii tip buletin: f) Carte de
identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi
copie; g) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. Pentru
copii se prezintă originalul pentru certificare.

Strada Universităţii, nr.1,
cod: 410087, Oradea, jud. Bihor, România
Telefon: 04 0259 408167
Fax: 04 0259 408443
Decanat, Secretariat: str. Universităţii nr.1,
Campus II, pav. V, parter, cod: 410087, Oradea,
Bihor
Prodecan: prof. univ.dr. Gabriel Moisa
e-mail: gabimoisa@hotmail.com
Director Departament Istorie: lector univ.dr.
Florin Sfrengeu
e-mail: florinsfrengeu@yahoo.com
INFORMAŢII LEGATE DE ADMITERE

Se găsesc pe site-urile:

http://uoradea.ro
http://istorieoradea.com/

PROGRAME DE STUDII:
ISTORIE – LICENŢĂ
ISTORIA VESTULUI ROMÂNESC
MASTERAT
ŞCOALĂ DOCTORALĂ DE
ISTORIE
Programul de studii Istorie are ca
obiective:
pregătirea de profesori şi de specialişti
competenţi potrivit standardelor europene în
domeniul istoriei, prin cursuri şi practica de
specialitate în cadrul şantierelor arheologice,
muzeelor şi arhivelor. Promovarea pe piaţa
muncii a unor absolvenţi temeinic pregătiţi,
beneficiari ai
unei culturi generale şi de
specialitate, capabili să înţeleagă evoluţia lumii
contemporane din punct de vedere cultural,
economic, social şi politic.

Departamentul nostru oferă pentru
admiterea 2017:
22 LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA LICENŢĂ
15 LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA MASTERAT
4 LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA DOCTORAT

PREZENTARE GENERALĂ

Specializarea Istorie a Universităţii din Oradea
este una dintre cele mai vechi şi importante
specializări ale centrului universitar orădean,
fiind înfiinţată, în cadrul Institutului Pedagogic
Oradea în anul 1964.
Corpul profesoral al Departamentului de
Istorie se bucură de recunoaştere şi prestigiu pe
plan academic, fiind reprezentat de profesori,
conferenţiari, lectori, asistenţi, precum şi de
cadre didactice asociate (între care şi profesori
conducători de doctorat).
În prezent se pot urma toate cele 3 cicluri de
pregătirei:
Studii universitare de licenţă (3 ani):
Istorie
Studii universitare de masterat (2 ani):
Istoria vestului românesc
Studii universitare de doctorat (3 ani):
Şcoala doctorală – Istorie
ASOCIAŢIA „GHEORGHE ŞINCAI”
A STUDENŢILOR ÎN ISTORIE

Una din cele mai vechi asociaţii studenţeşti de
profil din ţară, Asociaţia „Gheorghe Şincai” s-a
remarcat printr-o activă prezenţă a membrilor
săi la cele mai importante sesiuni şi manifestări
cu caracter ştiinţific din ţară şi străinătate.
Asociaţia este membru cu drepturi depline a
ISHA (International Student of History
Association).
Din rândul membrilor Asociaţiei noastre s-au
remarcat o serie de personalităţi ale mediului
ştiinţific şi public de nivel local şi naţional.

PROGRAMELE DE STUDII
PREGĂTESC:
Istoric, istoriograf, asistent de cercetare în istorie,
documentarist, profesor în învăţământul gimnazial,
liceal (după absolvirea masteratului) şi universitar,
arhivar, secretar institut şi facultate, secretar
ştiinţific şi asimilaţi, redactor rubrică, lector carte,
redactor carte, referent în administraţia publică,
secretar organizaţii umanitare şi asimilaţi, referenţi
relaţii externe.
Absolvenţii noştri pot să lucreze în: învăţământ
(preuniversitar şi universitar), instituţii ale
administraţiei publice locale şi centrale,
biblioteci, Arhivele Naţionale, mass-media (presă
şi televiziune), muzee, instituţii de cultură,
comunicare şi administrare, mediu privat,
agenţii de turism, structuri de securitate (S.R.I.,
Poliţie, etc.)

LOCURI FĂRĂ TAXĂ ŞI ALTE
FACILITĂŢI
Departamentul nostru oferă pentru admiterea
2016 aproximativ:
- 22 LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA LICENŢĂ
- 15 LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA MASTERAT
- 4 LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA DOCTORAT
ALTE FACILITĂŢI:

- centru de documentare, cazare în căminele
studenţeşti moderne conectate la internet şi
televiziune prin cablu, cantină, student club, stagii
de studiu în străinătate (Franţa, Italia, Belgia,
Cehia, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia,
Letonia, Marea Britanie, Polonia, Turcia,
Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria, etc.),
bibliotecă, terenuri de sport, sală de gimnastică,
bază de cercetare la Stâna de Vale, dispensar,
editură, tipografie.
Acordarea unor diverse tipuri de burse, în scopul
stimulării performanţei:
a) din fondurile bugetare: de studiu, de merit de
performanţă, de sprijin social
b) din fonduri europene: burse de mobilitate externă
în programe Socrates-Erasmus şi Leonardo da

Vinci, în universităţi din ţări europene
c) burse din fonduri prívate

ACTIVITATEA DE CERCETARE
Studenţii specializării au posibilitatea de a
participa, sub îndrumarea cadrelor didactice, la
sesiuni ştiinţifice studenţeşti, cercuri ştiinţifice,
contracte de cercetare.
Rezultatele pot fi publicate în reviste din ţară şi
străinătate, dar şi în reviste proprii:
Analele Universităţii din Oradea, Fascicola
Istorie-Arheologie, Crisia, Munţii Apuseni,
Cetatea Bihariei, Cele Trei Crişuri,
Studentocraţia, Buletinul Cercului de
Ideologii Politice şi Mentalităţi.
ACTIVITATEA PRACTICĂ
Studenţii vor efectua excursii de documentare în
ţară şi practică de specialitate pe şantierele
arheologice de la Amiens (Franţa), Biharia, Tăşad,
Medieşul Aurit, la Arhivele Naţionale-Direcţia
Judeţeană Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor, Muzeul
Cetăţii şi oraşului Oradea. Practica pedagogică se
desfăşoară la gimnazii şi licee din Oradea.
Studenţii pot lua parte şi la activităţile practice
oferite de Asociaţia Studenţilor în Istorie „Gheorghe
Şincai”. Activitatea desfăşurată în cadrul acestei
asociaţii facilitează dezvoltarea unor aptitudini de
muncă în echipă, comunicare, management, activitate
de cercetare, acestea contribuind la obţinerea unui loc
de muncă cât mai bine plătit.

TAXE
Politica de taxe a Departamentului de Istorie
este una de sprijinire a tinerilor care doresc să
beneficieze de avantajele studiilor de calitate
oferite de o universitate de stat, de aceea taxele
noastre sunt printre cele mai reduse din
Învăţământul superior din România.

