Istorie
Structura programului de studiu

Anul 1















Introducere în arheologie (1 sem)
Istoria mentalităţilor (1 sem)
Monumente istorice şi de artă (1 sem)
Introducere în istoria veche a românilor (1 sem)
Introducere în istoria veche universală (1 sem)
Curs special: istoria transilvaniei (1 sem)
Muzeografie / epigrafie latină (1 sem)
Arhivistică generală (1 sem)
Istoriografie generală (1 sem)
Noţiuni de preistorie (1 sem)
Curs special: istoria transilvaniei (1 sem)
Arheologie biblică / istoria religiilor antice (1 sem)
Limbi moderne (2 sem)
Educaţie fizică (2 sem)

Anul 2

















Introducere în istoria medie a României (1 sem)
Introducere în istoria medie universală (1 sem)
Ştiinţe speciale ale istoriei (1 sem)
Introducere în istoria creştinismului (1 sem)
Introducere în istoria modernă a românilor (1 sem)
Introducere în istoria modernă universală (1 sem)
Istoria bizanţului (1 sem)
Formarea naţiunilor / istoria central şi sud-est europeană (epoca modernă) (1 sem)
Istoria şi teoria artei (1 sem)
Istoria minorităţilor (1 sem)
Istoria romei şi a imperiului roman (1 sem)
Demografie istorică / istoria central şi sud-est europeană (epoca medievală) (1 sem)
Cultura si civilizatie europeana (1 sem)
Practica profesionala in institutii de profil (1 sem)
Analiză critică a surselor (1 sem)
Educaţie fizică (2 sem)

Anul 3

















Introducere în istoria contemporană a românilor (1 semestru)
Introducere în istoria contemporană universală (1 semestru)
Relaţii internaţionale în secolele xviii-xx. (1 semestru)
Integrare euro-atlantică (1 semestru)
Istoriografie generală şi românească (1 semestru)
Istoria holocaustului /geografie istorică (1 semestru)
Antropologie culturală (1 semestru)
Istoria doctrinelor politice /democraţie (1 semestru)
Curs special (istorie veche) (1 semestru)
Istoria holocaustului / Geografie istorică (1 semestru)
Practica profesionala in institutii de profil (1 semestru)
Istorie economică (1 semestru)
Curs special (istorie medie) (1 semestru)
Curs special (istorie modernă) (1 semestru)
Curs special (istorie Contemporană) (1 semestru)
Practică de specialitate în vederea elaborării lucrării de licenţă (1 semestru)

