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1. Scurt istoric 
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Se pune piatra fundamentală a Palatului Universităţii din 
Bucureşti. Aflat în Piaţa Universităţii, Palatul a fost proiectat 
de Alexandru Orăscu, preşedinte al arhitecţilor români, după 
forma şi asemănarea universităţilor occidentale.

Se înfiinţează Facultatea de Drept.

Sunt înfiinţate Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Litere.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859–1866) înfiinţează 
Universitatea din Bucureşti. Instituția reuneşte într-un singur 
corp Facultăţile de Drept, Ştiinţe şi Litere.

Crearea Facultăţii de Teologie, care este pusă din 1890 sub 
autoritatea Universităţii din Bucureşti.    

Începe un lung proces de epurare a corpului universitar, 
caracterizat prin abuzuri şi represalii din partea noilor 
autorităţi aflate în orbita partidului comunist.

Este promulgată Legea de Reformă a învăţământului și are 
loc grefarea modelului sovietic de învăţământ superior. 
Drept consecință, începe ampla reorganizare a Universităţii 
din Bucureşti: Facultăţile de Teologie, Medicină Umană 
şi Medicină Veterinară se desprind de Universitate. 
Institutele universitare sunt desfiinţate şi se creează institute 
subordonate Academiei Republicii Populare Române.

În urma desfiinţării abuzive a numeroase catedre şi facultăţi, 
Universitatea din Bucureşti dispune de numai 6 facultăţi, cu 
8000 de studenţi. 
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Începe procesul de renaştere a Universităţii din Bucureşti:  
se creează noi facultăţi, se reorganizează radical 
învăţământul, se înfiinţează noi catedre şi centre de cercetare 
și se măreşte semnificativ numărul de studenţi. Se remarcă în 
special creşterea spectaculoasă a contactelor şi colaborărilor 
internaţionale ale Universităţii din Bucureşti.

Adoptarea Cartei Universităţii din Bucureşti.

Universitatea din Bucureşti are un număr de 18 facultăţi 
cu un număr de peste 20.000 de studenţi şi 3000 de posturi 
didactice.

Se înfiinţează cea de-a 19-a facultate – Facultatea de 
Administraţie şi Afaceri.

Universitatea din Bucureşti este clasificată de către Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ca fiind prima 
universitate de cercetare avansată şi educaţie din România. 

Universitatea din București celebrează cea de-a 150-a 
aniversare alături de membri importanți ai comunității 
academice naționale și internaționale.

În prezent, Universitatea din Bucureşti are aproape 32.000 
de studenţi şi peste 1300 de cadre didactice titlulare. 
Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să 
impună Universitatea noastră ca una dintre instituţiile de 
referinţă pentru întreaga societate românească.
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2. Identitate, misiune, viziune

2.2. Misiune
Prin cercetare şi educaţie 
superioară, Universitatea din 
Bucureşti contribuie la dezvoltarea 
şi utilizarea cunoaşterii, la nivel 
naţional şi internaţional. UB 
este o universitate cu integritate 
academică şi preocupare pentru 
gândire critică, un punct de reper 
semnificant în cadrul societăţii. 

Instituţia se află în plutonul de 
frunte al cercetării ştiinţifice din 
ţară, iar prin centrele sale de 
cercetare contribuie la dezvoltarea 
cunoaşterii umane. 
Universitatea din Bucureşti 
pregătește studenţi capabili să 
examineze critic fenomenele 
sociale şi naturale, să caute 
rezolvarea problemelor care li se 
pun, să imagineze alternative la 
soluţiile existente, tineri pregătiţi 

să accepte viziunile despre lume ale 
altor culturi şi să își asume un rol 
conducător în România de mâine. 
Universitatea din București cultivă 
și apără valorile libertății academice 
și autonomiei universitare, 
integrității academice și răspunderii 
pentru dezvoltarea durabilă. 
Universitatea din Bucureşti 
militează pentru înnoirea 
învățământului superior, lucrând 
pentru integrarea europeană a 

2.1. Identitate 
Universitatea din Bucureşti este una dintre cele mai importante universităţi din România 
şi din Sud-Estul Europei. În cei peste 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti a 
câştigat un solid prestigiu naţional şi internaţional.

Universitatea din Bucureşti acoperă domeniile știinţelor umaniste şi sociale, științelor 
naturii și științelor exacte. UB oferă numeroase programe de studii, la toate ciclurile şi 
formele de pregătire universitară organizate, precum şi alte numeroase programe de 
înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare. 
Toate programele sunt acreditate sau autorizate. Diplomele acordate de Universitatea din 
Bucureşti sunt recunoscute în majoritatea ţărilor lumii. 

Programul internaţional ERASMUS și cele 246 de parteneriate constante cu 53 de ţări au 
contribuit la ridicarea standardelor educaţionale şi la contractarea a numeroase proiecte FP7 
şi Life Long Learning. 

Universitatea din Bucureşti se mândreşte cu o cultură studenţească foarte puternică prin 
existenţa a 17 asociaţii studenţeşti reunite în ASUB, precum şi a filialelor unor asociaţii 
studenţeşti internaţionale. Acestea organizează, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, 
evenimente, concerte, campanii, conferinţe, aducându-şi constant contribuţia prin activităţi 
de voluntariat. Studenţii sunt o sursă inepuizabilă de energie, iar UB le sprijină proiectele 
oferindu-le resursele necesare ca acestea să prindă viaţă.

Mulţi dintre absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă și pot fi regăsiți ca 
profesori şi cercetători la mari universităţi ale lumii, ori ca membri ai Academiei Române şi 
ai unor academii din alte ţări, scriitori, oameni politici (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, 
preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc. 
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ţării noastre, pentru consolidarea Spaţiului European 
al Învăţământului Superior şi a Spaţiului European 
al Cercetării. Studenții UB sunt educați în spiritul 
responsabilității civice, al toleranței, al egalității de 
șanse, al angajamentului pentru reducerea sărăciei și 
excluziunii sociale. 
Instituţia este profund angajată în ameliorarea calitativă 
a proceselor de învăţare şi predare, printr-o reflecţie 
continuă asupra activităţilor didactice, printr-un efort de 
cercetare susţinut, prin solidaritatea cadrelor didactice 
şi a studenţilor în căutarea soluţiilor creative pentru 
consolidarea unui învăţământ orientat spre student. 
Pentru atingerea acestor obiective se urmărește 
internaționalizarea educației prin diplome comune 
cu alte universități, semestre de studiu în străinătate 
și invitarea unor personalități eminente din diferite 
domenii de studiu.

2.3. Viziune 
Universitatea din Bucureşti, prin ridicatul standard al 
demersului academic ce se asigură la nivelul tuturor 
catedrelor, își propune să devină cea mai importantă 
instituţie de învăţământ superior din România. 
Principalul obiectiv al Universităţii din Bucureşti este de 
a obţine cea mai înaltă calitate a serviciilor educaţionale 
şi a activităţii de cercetare, menţinând standarde 
competitive, de nivel internaţional, şi manifestând 
o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii, 
colaborare interdisciplinară, leadership şi excelenţa 
activităţii profesorilor şi angajaţilor. Universitatea 
din Bucureşti își modelează procesul educațional 
după nevoile societății cunoaşterii, în care formarea 
competenţelor şi abilităţilor joacă un rol esenţial. 
Înnoirea şi reforma sunt procese constitutive. Pentru a 
aplica metode eficiente în acest proces, UB face publice 
obiectivele şi strategiile sale, le dezbate şi le aplică în 
aşa fel încât membrii comunităţii academice să se simtă 
încurajaţi să contribuie cu propriile lor idei şi iniţiative. 
UB promovează un climat etic de încredere şi de 
comunicare la toate nivelurile, anticipează schimbările şi 
elaborează planuri proactive.
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3. Excelență în cercetare
Parametru esenţial al activităţii universitare, care 
defineşte calitatea demersului educaţional al cadrelor 
didactice universitare, cercetarea ştiinţifică este 
elementul de referinţă întâlnit în toate clasamentele 
universitare naţionale şi internaţionale, fiind un reper 
esenţial care contribuie la ierarhizarea instituţiilor de 
învăţământ superior. 

Universitatea din București este recunoscută la nivel 
național și internațional pentru experiența în cercetare 
a specialiștilor săi. Dovezile cele mai elocvente ale 
felului în care este apreciată cercetarea în Universitatea 
din Bucureşti vin din partea Societăţii Ad-Astra, care a 
clasat instituția pe locul I pe Harta cercetării ştiinţifice 
din România, dar și din partea altor clasamente 
internaționale ale universităților, precum QS World 
University Rankings, care a evaluat Universitatea 
din București printre primele 700 de universități din 
lume în 2014 și 2015 și prima la nivel național în anii 
2017 și 2018, printre criteriile principale de selecție 
numărându-se calitatea predării și a cercetării.

3.1. Domenii 
prioritare de 
cercetare
Domeniile de interes în activitatea de cercetare sunt 
racordate la tendințele și oportunitățile actuale în 
știință la nivel național și internațional. Astfel, cele 
3 direcții prioritare de cercetare ale Universității din 
București sunt:

 Mediu

 Noile materiale

 Științele cognitive

Totodată, se acordă o importanță deosebită și cercetării 
în domeniile socio-umane și dezvoltării de proiecte 
interdisciplinare.

3.2. Institutul  
de Cercetare  
al Universității  
din București
Institutul de Cercetare al Universității din București 
(ICUB) este o divizie a Universității din București 
ce are ca scop promovarea și stimularea cercetării în 
cadrul tuturor disciplinelor.
Institutul este structurat în 4 secțiuni:

 Științe exacte

 Științe sociale

 Științele vieții, mediului și ale   

      pământului

 Științe umaniste

Institutul sprijină proiectele interdisciplinare 
și internaționale, oferă granturi și burse și este 
angajat în dezvoltarea, promovarea și susținerea 
colaborărilor internaționale dintre cercetători, la 
toate nivelurile. Începând cu anul 2016, Institutul 
de Cercetare al Universității din București oferă 
programe de burse și granturi destinate tinerilor 
cercetători, precum și un program de burse 
pentru profesori invitați, personalități de marcă în 
domeniile lor de cercetare.
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excelență în cercetare

~ 84 de centre și 
grupuri de cercetare

~ 1300 de  
profesori titulari și  
626 de cercetători

| 5 platforme de cercetare  
(Stațiunea de cercetări de la Sfântu Gheorghe, Centrul 
de Monitorizare a Habitatelor și Speciilor – Eșelnița, 

Stațiunea de cercetare de la Orșova, Stațiunea de 
cercetare de la Brăila, Stațiunea didactică și de cercetare 

„Prof. Dr. Ștefan Atanasie Pătrașcu” – Surlari)

286 de laboratoare }  
pentru studii de licență

| 187 de laboratoare 
destinate cercetării și 

activității masteranzilor

~ 772 de articole publicate 
în reviste cotate ISI  

| Peste 46 000 de citări în 
baza de date internațională 

Thomsom Reuters 

| 326 de teze de 
doctorat finalizate

3.3. Rezultatele cercetării în 2017
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4. Universitatea din București  
în cifre

~ 19 facultăți

~ 31 444 de studenți

~ 22 038 de studenți 
la licență

~ 29 de domenii 
de licență

| 93 de specializări 
de licență

~ 21 de școli doctorale

~ 208 masterate

~ 7 903 masteranzi

~ 1503 doctoranzi

~ 873 de studenți străini
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universitatea din bucurești în cifre

~ licență – 20.812, cu o medie de 
4,6 candidați înscriși/loc

� master – 3.510, cu o 
medie de 1,05 candidați 

înscriși/loc

| doctorat – 476 (2016)

| 5 274 locuri de cazare

~ camere cu 2, 3, 4 și 5 paturi
~ o cantină

5. Structura academică
Întreaga structură a programelor de studii a fost compatibilizată cu programul Bologna. UB a atins obiectivele 
procesului Bologna, creând astfel o structură educaţională favorabilă pentru o puternică infrastructură de cercetare.

licență
Ani de studii: 3 / 4 (6 / 8 semestre) / Credite: 180–240

numărul de locuri la buget la admiterea din 2017: 4.310

master
Ani de studii: 1 / 2 (2 / 4 semestre) / credite: 60–120

numărul de locuri la buget 
la admiterea din 2017: 3 200

doctorat  
ani de studii: 3 (6 semestre)

~ numărul de 
candidați la 

admiterea din  
iulie 2017

~ 19 cămine
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Facultatea de Administrație și Afaceri este una din cele 
mai importante instituții de învățământ superior din 
România, fiind o structură nouă, modernă și atractivă 
a Universității din București. De-a lungul timpului, 
Facultatea de Administrație și Afaceri s-a dezvoltat 
permanent și a devenit o structură universitară solidă și 
performantă în toate domeniile activității sale. Au fost 
înființate, pe rând, trei direcții de studii – Administrație 
Publică, Administrarea Afacerilor (cu predare în limba 
română și limba engleză) și Marketing, iar în cadrul 
primelor două au fost înființate zece programe de studii 
universitare de master. 
Ca o recunoaștere a competențelor dezvoltate, Facultatea 
de Administrație și Afaceri a devenit membru al unor 
asociații renumite precum:
• Asociația Facultăților de Economie din România (A.F.E.R.)
• Asociația Școlilor și Instituțiilor de Administrație 
publică (A.S.I.A.P.)
• Asociația TEMPUS
• Network of Institutes and Schools of Public 
Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee)
Cadrele didactice ale facultății au o bogată experiență 
profesională, reușind să creeze cursuri și seminarii 
competitive, complexe din punct de vedere științific,  
dar și adaptate la nevoile practice ale pieței muncii.
Cadrele didactice ale facultății sunt implicate în 
prezent în proiecte de cercetare și granturi. Totodată, 
Facultatea de Administrație și Afaceri organizează 
anual Conferința Internațională de Economie și 
Administrație – International Conference on Economics 
and Administration (ICEA) – care are ca scop reunirea 
cercetătorilor, oamenilor de știință, savanților, 
specialiștilor de renume din toate ariile economiei și 
administrației. 
În fiecare an universitar, Facultatea de Administrație și 
Afaceri primește vizite ale cadrelor didactice, titulare 
la universități participante în cadrul programului 
Erasmus+, pe baza acordurilor de colaborare.
Pentru cadrele didactice, există 55 de acorduri 
Erasmus+, care totalizează un număr de 91 de locuri 
cu universități din: Belgia, Bulgaria, Cipru, Franța, 
Germania, Grecia, Italia, Letonia, Olanda, Polonia, 
Portugalia, Slovenia, Spania și Turcia.
Pentru studenți, există un număr de 56 de acorduri 
Erasmus+, care totalizează un număr de 151 de locuri 
cu universități din: Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, 
Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia și Turcia. 
De asemenea, în fiecare an universitar, în cadrul 
Facultății de Administrație și Afaceri sunt înmatriculați 

studenți străini participanți în cadrul programului 
Erasmus+ ce provin de la universitățile partenere.

Proiecte și premii
• Excellent Business School Three Palms în 2008, 2009 și 
2010 oferit de Asociația Internațională EDUNIVERSAL 
din Paris
• Facultatea de Administrație și Afaceri se înscrie în 
clubul celor 1000 Best Business Schools.
• Centrul CRIPpA – Centrul de Referință și Informare 
pentru Practică Profesională și Antreprenoriat
• CReBUS – Creating a business in the digital age – 
developing entrepreneurship competencies for young 
Europeans through eMentorship
• Participare în proiectul Economics e-Translations into 
and from European Languages (EE-T)
• Cercul știintific AERS – Afaceri, etică și 
responsabilitate socială – Colaborare cu Universitățile 
Japoneze Okayama și Reitaku
• Centrul de Strategii Organizaționale și Leadership al 
Universității din București (CSOL-UB)
• Participarea la competiții internaționale precum 
MARKSTRAT
• Măsuri active pentru susținerea inserției pe piața 
muncii a studenților de la profilurile științe economice și 
administrative
• Profesorii facultăţii sunt implicaţi în coordonarea 
şi editarea următoarelor jurnale indexate în bazele de 
date internaţionale: Manager (publicarea articolelor în 
domeniul știinţelor economice), Analele Universității 
din București, Seriile Științe Economice şi Administrative 
(publicarea articolelor din domeniile economie şi 
științe administrative), The International Journal of 
Health Economics (publicarea articolelor din domeniul 
economiei, în special din domeniul sănătății economice), 
The International Journal of Economic Behavior 
(publicarea articolelor din domeniul economiei, în 
special economia comportamentală).
• Facultatea de Administrație și Afaceri asigură stagii de 
practică de specialitate studenților săi. Pentru realizarea 
stagiilor de practică profesională, au fost încheiate convenții 
de colaborare cu importante instituții publice și private.

6.1.
Facultatea de Administrație  
și Afaceri
Adresă:  B-dul Regina Elisabeta, nr. 4–12, sector 3, București, 030018
  Șoseaua Panduri, nr. 90–92, Sector 5, București, 050663
Telefon:  +4021–305.37.38, +4021–305.37.40, +4021–305.37.41, +4021–305.37.43, +4021–305.37.45
E-mail:  secretariat@faa.unibuc.ro, secretariatmk@faa.ro, secretariatmaster@faa.ro
Website:  faa.ro
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Facultăți

Programe de studii
Licență  
• Administrație Publică (domeniul Științe administrative)
• Administrarea Afacerilor (domeniul Științe economice, în limba română; în limba engleză)
• Marketing (domeniul Științe economice)

Master  
• Consultanță în afaceri (în limba română; în limba engleză)
• Administrarea afacerilor mici și mijlocii
• Administrație și politici publice în Uniunea Europeană
• Administrarea relațiilor publice și asistență managerială
• Administrație publică și eficiența sistemului administrativ
• Administrarea și dezvoltarea resurselor umane
• Economie comportamentală (în limba engleză)
• Managementul crizelor
• Marketingul strategic și managementul vânzărilor

Oportunități de carieră
• Funcționari publici în administrația publică locală și centrală (primării, ministere și unități din 

subordinea ministerelor)
• Specialiști în cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă
• Economiști
• Consultanți
• Antreprenori
• Specialiști de marketing
• Specialiști în resurse umane

Număr de cadre didactice titulare: 44
Număr de studenți: 2000
Număr de laboratoare: 4

Dacă te implici, ai numai de câştigat. Am fost reprezentantul studenților şi pot spune că profesorii ajută studenţii prin prelegeri şi seminarii 
interactive. Dacă îţi plac activităţile extracurriculare, această facultate este cea mai bună alegere. Facultatea are numeroase parteneriate care îţi 
oferă oportunitatea de a participa la training-uri interesante sau la cursuri în limbi străine. (Păun Adela, Marketing Officer VIP) 
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Facultatea de Biologie

Adresă: Splaiul Independenței, nr. 91–95, sector 5, București, 050095
Telefon: +4021–318.15.66 
Fax:   +4021–318.15.66
Website: bio.unibuc.ro

Componentă a Universității din București, Facultatea de 
Biologie s-a constituit treptat ca o platformă mixtă, de 
formare și perfecționare a resursei umane și de cercetare 
fundamentală și aplicată în domeniile biologiei și științei 
mediului, permițând investigarea sistemelor biologice 
de la nivel molecular și celular, la nivel individual și al 
sistemelor ecologice și răspunzând astfel obiectivelor 
„științei post – normale”, orientate asupra cunoașterii și 
gestionării naturii și societății umane. 
Facultatea de Biologie are încheiate numeroase acorduri 
bilaterale în cadrul programului Erasmus+, care permit 
mobilități pentru studenții de la programul de studii 
finalizate cu licență, pentru studenții de la master și 
doctorat, ca și pentru cadrele didactice, la universități 
europene cum sunt: Universitatea din Padova, 
Universitatea din Bonn, Universitatea din Hamburg, 
Universitatea Paris XI, Universitatea din Limoges, 
Universitatea din Lille, Universitatea din Munchen, 
Universitatea din Salonic.
Un aspect esențial îl reprezintă contribuția pe care 
facultatea o are la dezvoltarea cunoașterii în domeniile 
foarte dinamice ale biologiei și științei mediului, cu atât 
mai mult cu cât ne aflăm în plin secol al expansiunii 
biologiei. Acest aspect se concretizează prin desfășurarea 
unui număr mare de proiecte de cercetare, în care un 
obiectiv esențial este atragerea și implicarea studenților 
de la programul de bază și în special a masteranzilor și 
doctoranzilor. 
Un pilon principal îl constituie dezvoltarea 
infrastructurii și implementarea cercetării, susținută 
de abordările inter-, multi- și trans-disciplinare. 
Promovarea și consolidarea programelor postgraduale, 
în strânsă legătură cu dezvoltarea infrastructurii și 
activităților de cercetare, este un obiectiv strategic pe 

termen lung al facultății, ce se integrează în programul 
de reformă și dezvoltare al Universității din București.

Proiecte și premii
• 10 premii UNESCO pentru formarea resursei umane 
în domeniul Ecotehniei
• Integrare în numeroase rețele universitare și de 
cercetare (Alternet, ILTER, LifeWatch)
• Premiul Ford Motor Company pentru proiectul 
internațional „Identificarea Importantelor Arii de 
Protecție a Plantelor din România”, acordat unor cadre 
didactice ale Facultăţii
• Implicarea în numeroase proiecte de cercetare (peste 
15 proiecte) în cadrul rețelelor europene (finanțate din 
FP 5, 6, 7)
• Cadrele didactice ale Facultăţii de Biologie sunt 
membri în organisme / organizații profesionale 
internaționale: European Study Group on Biofilm, 
Society of Microbial Ecology and Disease, International 
Association for the Danube Research, International 
Union for Conservation of Nature, European 
Centre for Nature Conservation, European Bank 
for Reconstruction and Development, International 
Society of Limnology, International Association for 
Plant Taxonomy, Physiological Society, The Royal 
Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Steering 
Committee PLANTA EUROPA, Steering Committee of 
European Science Foundation etc.
• Cadrele didactice ale Facultății de Biologie au fost și 
sunt implicate în elaborarea de politici naționale și / sau 
europene, în programe de dezvoltare socială și politici 
comunitare.

6.2.
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Facultăți

Programe de studii
Licență
• Biologie
• Biochimie
• Ecologie și protecția mediului

Master
• Biologie medicală
• Biochimie și Biologie moleculară
• Biochimie aplicată și Biologie moleculară (taxă) (în lb. engleză)
• Microbiologie aplicată și Imunologie
• Genetică aplicată și Biotehnologie
• Managementul Integrat al Capitalului Natural / Sustainability of socio-ecological systems (în lb. engleză)
• Neurobiologie
• Taxonomie și biodiversitate
• Fiziologie celulară și biofizica membranelor
• Biologie sistemică
• Antropologie evoluționistă
• Managementul calității în laboratoarele medicale

Doctorat
• Biologie
• Ecologie
 

Oportunități de carieră
• Învățământ universitar și preuniversitar
• Laboratoare de cercetare fundamentală și aplicativă
• Laboratoare clinice publice și private de analiză medicală umană, de medicină legală, veterinară și de 

controlul calității mediului
• Laboratoare biotehnologice din industriile alimentară, a medicamentelor, a cosmeticelor
• Laboratoare clinice, de criminalistică, poliție sanitară, medicină preventivă
• Laboratoare de control și testare a calității produselor agroalimentare
• Industria farmaceutică și de produse cosmetice
• Muzeistică și restaurare
• Administrația centrală (ministere)
• Administrație locală (primării, consilii)
• Agenții de Protecția mediului, direcţii silvice, direcţii de gospodărire a apelor, oficii de cadastru
• Consultanţă de mediu, studii de impact, consultanță întreprinderi private
• Dezvoltarea rurală şi urbană, planificarea teritoriului
• Întreprinderi private
• Firme de aparatură și reactivi de laborator
• ONG-uri

Număr de cadre didactice titulare: 68
Număr de studenți: 973
Număr de laboratoare: 104
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Facultatea de Chimie

Adresă:  Bd. Regina Elisabeta, nr. 4–12, sector 3, București, 030018

  Str. Dumbrava Roșie, nr. 23, sector 2, București, 020462
  Șos. Panduri, nr. 90–92, sector 5, București, 050663
Telefon:  +4021–315.92.49
Fax:   +4021–315.92.49
E-mail:  chimie.secretariat@g.unibuc.ro 
Website:  chimie.unibuc.ro

Chimia reprezintă o disciplină de tradiție în 
Universitatea din București, fiind parte a primului 
plan de învățământ aprobat ca urmare a decretului 
de înființare a universității semnat în anul 1864 de 
către Domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Ca domeniu, 
chimia începe să capete personalitate în anul 1925 prin 
înființarea Institutului de Chimie Teoretică din cadrul 
Universității din București. În anul 1948 se înființează 
Facultatea de Chimie ca facultate de sine stătătoare, 
prin separarea de Facultatea de Științe. Din acel 
moment, Facultatea de Chimie trece prin diferite forme 
de tranziție (inclusiv mutarea în Institutul Politehnic 
București în anul 1973 din care revine la Universitatea 
din București în anul 1990) și restructurare. 
În prezent, Facultatea de Chimie își desfășoară 
activitatea didactică prin patru departamente, iar cea de 
cercetare prin opt centre de cercetare avansată.
Dezvoltarea învățământului universitar de chimie din 
București are o bogată tradiție și este legată de activitatea 
unor iluștri profesori fondatori și continuatori ai acestei 
școli de chimie: Alexe Marin – chimia materialelor, 
Constantin Istrati – chimie organică (academician), Ștefan 
Minovici – chimie organică (membru corespondent al 
Academiei Române), Gheorghe Longinescu – chimie 
anorganică (membru de onoare al Academiei Române), 
Gheorghe Spacu – chimie anorganică (academician), 
Eugen Angelescu – chimie fizică și chimie organică 
(academician, decan), Ilie Murgulescu – chimie-
fizică (academician, ministru, rector), Petru Spacu 
– chimie anorganică (academician), Grigore Popa – 
chimie analitică (decan), Ioan V. Nicolescu – chimie 
tehnologică, Alexe Popescu – chimie tehnologică 
(membru corespondent al Academiei Române, adjunct 
al ministrului), Maria Brezeanu – chimie anorganică 
(academician), Eugen Segal – chimie-fizică (academician).
Ca rezultat al activității acestor mari oameni de știință, 
Facultatea de Chimie dispune de un patrimoniu incluzând 
tratate de specialitate, articole și brevete prestigioase. 
Prin tradiția inițiată de acești creatori de școală și știință 
în domeniul chimiei, cadre didactice ale Facultății de 
Chimie sunt prezente în comitetele editoriale ale unor 
reviste internaționale de prestigiu, ca profesori invitați 
la universități din țară și străinătate sau ca invitați cu 
conferințe plenare la marile congrese internaționale. 
Pe lângă activitatea de cercetare, Facultatea de Chimie 
oferă cursuri cu tematică de top la nivel mondial. 
Tematicile abordate sunt prezentate atât din punct de 
vedere fundamental, cât și al prelucrării și interpretării 
computerizate a datelor experimentale. Unele aspecte 
sunt tratate interdisciplinar legând chimia de biologie, 
fizică, ecologie, medicină, farmacie, știința materialelor. 

Cursurile tradiționale sunt însoțite de mijloace moderne 
de predare asistate de calculator. Pe baza experimentelor 
efectuate, conceptele lecțiilor pentru studenții de master 
sau doctorat sunt corelate atât cu procesul de cercetare 
cât și cu rezultatul. 
Studenți străini frecventează în prezent cursurile 
diferitelor programe (licență, master, doctorat).  
De asemenea, cadrele didactice ale facultății sunt 
preocupate de pregătirea, îmbunătățirea și actualizarea 
continuă a activității experimentale a studenților.
Pentru a rămâne în legătură și a colabora în continuare 
cu absolvenții săi, Facultatea de Chimie a înființat 
în 2014 grupul CHIMIE_UB_ALUMNI care este în 
continuă creștere. 

Proiecte și premii
• Proiecte de cercetare și de colaborare științifică cu 
instituții de prestigiu din Franța, Spania, Germania, 
Marea Britanie, Elveția, Italia, Belgia etc. 
• Proiecte de colaborare formative la nivelul studenților, 
masteranzilor sau doctoranzilor derulate atât prin 
proiecte europene (Erasmus, Horizon 2010), cât și prin 
relații bilaterale directe.
• Facultatea de Chimie și-a deschis porțile elevilor 
din învățământul preuniversitar prin efectuarea de 
experimente cu copii participanți la „Universitatea 
copiilor” și la „Noaptea cercetătorului”, dar și prin 
prezentarea facultății la „Târgul Educației” organizat 
anual de Universitatea din București, precum și în 
cadrul vizitelor efectuate de elevi la facultatea noastră în 
„Săptămâna altfel”.
• În ultimii 5 ani, membrii facultății au publicat 705 
articole științifice în jurnale internaționale indexate 
ISI din domeniile chimie, controlul mediului și știința 
materialelor și au contribuit cu 353 de prezentări orale și 
postere la congrese și workshop-uri internaționale.
• Facultatea de Chimie coordonează și sprijină 
activitățile unor societăți științifice de profil precum: 
Societatea de Chimie din România, Societatea de 
Cataliză din România, Societatea „Profchim” a 
profesorilor de chimie din România.
• Facultatea de Chimie se implică în elaborarea de 
subiecte pentru Olimpiada Națională de Chimie și în 
toate fazele de selecție și pregătire ale lotului național de 
chimie pentru Olimpiada Internațională de Chimie.
• În colaborare cu Ministerul Educației Naționale și 
Cercetării Științifice, Facultatea de Chimie organizează 
faza națională a Sesiunii de referate și comunicări 
științifice ale elevilor din învățămîntul liceal „Chimia – 
prieten sau dușman?!”.

6.3.
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Facultăți

Programe de studii
Licență
• Chimie
• Biochimie tehnologică
• Chimie farmaceutică
• Chimie medicală 

Master
• Chimia medicamentelor și produselor cosmetice
• Chimia materialelor avansate (în limba engleză)
• Biomolecule
• Chimie didactică
• Abordarea integrată a științelor naturii
• Poluarea chimică a mediului

Doctorat
• Chimie anorganică
• Chimie organică
• Cataliză
• Chimie analitică

Oportunități de carieră
• Carieră didactică în învățământul preuniversitar și universitar (după absolvirea modulului psiho-

pedagogic și, respectiv, programelor de master și doctorat)
• Cercetători în laboratoare academice de cercetare fundamentală și aplicată, în institute de cercetare și 

în laboratoare clinice, industriale, ecologice, de control al calității produselor (produse farmaceutice, 
cosmetice, produse petroliere, coloranți, vopsele)

• Chimiști și biochimiști în controlul tehnologiei proceselor chimice, în laboratoare de monitorizare, 
evaluare și control al poluării factorilor de mediu

• Chimiști în laboratoare specializate din direcțiile sanitar veterinare, de sănătate publică, antidoping, de 
analiză criminalistică și vamală

• Chimişti şi biochimişti în industrii de profil (medicamente, cosmetice, detergenţi, materiale de 
construcţii etc.)

Număr de cadre didactice titulare: 88
Număr de studenți: 427
Număr de laboratoare: 68

Între 1984 și 1989 am fost studentă a Facultăţii de Chimie, secţia „Chimie pură”. Parafrazând vorba românului despre importanţa celor „cinci ani de acasă” pentru 
purtarea unui om de-a lungul unei întregi vieţi ulterioare, pot să spun că, cei cinci ani de facultate m-au pregătit foarte bine pentru o carieră în chimie cu care am fost 
şi sunt foarte fericită. De multe ori când predau chimia anorganică studenţilor din SUA, îmi amintesc de profesorii români care mi-au explicat bazele fundamentale 
ale disciplinei, care m-au provocat să mă gândesc atent la semnificaţia acestor baze, la cum se pot aplica şi la cum se leagă fie între ele fie cu noţiuni şi aplicaţii din alte 
domenii ale chimiei şi ştiinţei în general. Interacţiunea directă în anii facultăţii cu profesori de valoare recunoscuţi pentru talentul lor didactic sau pentru cercetarea lor 
la nivel internaţional mi-a creat posibilitatea să îmi aleg modele personale pe care încă încerc să le emulez.
Sunt convinsă că viaţa unui om poate să fie planificată într-o măsură semnificativă, dar admit că influenţe exterioare acoperite de termeni ca şansă, noroc sau ghinion, 
limitează această măsură de control la care unii oameni, inclusiv eu, aspiră. Părerea mea este că aceste influenţe exterioare pot fi limitate prin acumularea de cunoştinţe și 
experienţe pe care nimeni nu i le poate lua unui om. Pentru mine, Facultatea de Chimie din Bucureşti, reprezintă sursa unui foarte mare număr de astfel de cunoştinţe, o 
sursă la care am avut acces într-un moment formativ crucial. Personal, voi fi totdeauna recunoscătoare celor care m-au educat profesional şi personal în timpul celor cinci 
ani de facultate. (Cătălina Achim, Profesor de Chimie Anorganică la Carnegie Mellon University din Pittsburgh, SUA, Director de Program în Divizia de Chimie a 
Fundaţiei Naţionale de Ştiinţă (NSF) SUA și membru al grupului CHIMIE_UB_ALUMNI)
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Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi 
facultăți ale Universității din București. Creată la 25 
noiembrie 1859, prin decret semnat de Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Drept din București 
a premers cu cinci ani crearea Universității din 
București, înființată în anul 1864. 
Structura activităților a fost adaptată la cele mai recente 
cerințe de modernizare a învățământului,  
cu particularitățile specifice domeniului juridic, s-au 
perfecționat planurile de învățământ, programele 
analitice ale disciplinelor, metodele de instruire. 
Activitatea de cercetare beneficiază și de o structură 
organizatorică adecvată, în cadrul facultății funcționând 
centre de cercetare (Centrul de Drept Constituțional 
și Instituții Politice, Centrul de Studii în Dreptul 
Concurenței, Centrul de Drepturile Omului, Centrul 
de Drept Social Comparat, Centrul de Teoria Generală 
a Dreptului și de Drepturi Noi, Centrul de Studii în 
domeniul Dreptului Proprietății Intelectuale, Centrul 
de Procedură Civilă, Centrul de Cercetare în domeniul 
Ştiinţelor Penale, Centrul de Studii în Arbitraj 
Comercial) în care se organizează multiple activități 
științifice: sesiuni și conferințe internaționale, dezbateri, 
mese rotunde, seminarii practice, studii de caz, 
procese experimentale, seminarii metodologice, școli 
internaționale, școli de vacanță, concursuri de pledoarii 
și eseuri, lansări de reviste etc. 
De-a lungul multor generații, profesorii Facultății 
de Drept au fost implicați în redactarea celor mai 
importante legiuiri ale României: constituțiile române, 
codurile civil, penal, de procedură civilă și procedură 
penală, și au fost permanent în vâltoarea vieții cetății, 
exercitând adesea cele mai înalte funcții în stat: 
președinți ai camerelor parlamentului, primi-miniștri, 
miniștri și secretari de stat. În același timp, dascălii 
acestei facultăți au fost autorii celor mai importante 
lucrări științifice din domeniul dreptului, publicate în 
România, fiind adesea recunoscuți nu numai în țară,  
ci și în străinătate ca specialiști de renume. 
Facultatea desfășoară cooperări cu instituții similare din 
țară și din străinătate, participând cu succes în efortul 
național de integrare în lumea academică mondială. 
Astfel, Colegiul Juridic Franco-Român de Studii 

Europene s-a înființat în Facultatea de Drept în 1995, 
în urma colaborărilor stabilite cu universitățile Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Aix-Marseille, Bordeaux,  
Evry-Val-d’Essonne, Lille 2 Droit et Santé, Montpellier, 
Orléans, Paris II Panthéon-Assas, Paris X Ouest 
Nanterre-La Défense, Poitiers, Reims Champagne-
Ardenne, Rennes I, Strasbourg și Toulon. De asemenea, 
Facultatea de Drept face parte din rețele internaționale 
prestigioase, ca Rotterdam Law Network (compusă 
din 30 de instituții de învățământ superior). În egală 
măsură, Facultatea de Drept a Universităţii din 
Bucureşti participă activ la programul Erasmus Plus, 
atât în componenta referitoare la primirea de studenţi 
şi cadre didactice de la universităţile partenere, cât şi 
prin efectuarea de mobilităţi de către studenţi şi cadrele 
didactice ale facultăţii.

Proiecte și premii
• Cadrele didactice ale Facultății de Drept s-au remarcat 
de-a lungul timpului prin elaborarea de tratate, 
monografii, lucrări de legislație comentată și adnotată, 
prin publicarea de articole, studii și note privind spețe 
rezumate și comentate în reviste de specialitate din 
țară și din străinătate. În acest context, se impune a fi 
menționată obținerea de-a lungul vremii a unor premii 
cunoscute în lumea științifică, pentru lucrările elaborate 
de cadre didactice ale facultății precum: premii ale 
Academiei Române, premii ale Asociației Juriștilor din 
România etc. 
• De asemenea, cadrele didactice ale Facultății de 
Drept au predat, în calitate de profesori invitați la 
numeroase universități din străinătate şi au participat la 
conferințe, simpozioane, congrese, organizate în țară și 
în străinătate. 
• La rândul lor, studenţii Facultăţii de Drept au obţinut, 
de-a lungul timpului, premii la importante concursuri 
internaţionale, precum Philip C. Jessup International 
Law Moot Court Competition, Ben Telders International 
Moot Court Competition, Vis International Commercial 
Arbitration Moot, Concours européen des droits de 
l’homme René Cassin.

6.4. Facultatea de Drept
 

Adresă:  Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36–46, sector 5, București, 050107

Telefon:  +4021–303.51.87, +4021–303.51.15, +4021–315.59.47, +4021–312.49.48
Fax:   +4021–315.59.47, +4021–312.07.19
E-mail:  informatii.drept@drept.unibuc.ro
Website:  drept.unibuc.ro
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Facultăți

 
    

Programe de studii
Licență
• Drept

Master  
• Dreptul afacerilor
• Carieră judiciară
• Drept privat
• Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
• Drept internațional public
• Dreptul Uniunii Europene
• Științe penale
• Drept fiscal
• Dreptul şi guvernanţa afacerilor internaţionale şi europene (în limba 

franceză)
• Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat
• Arbitrajul internațional (în limba engleză)
• Dreptul urbanismului și al planificării teritoriale (în limba franceză)

Doctorat   
• Drept

Oportunități de carieră
• Magistratură – judecători sau procurori
• Avocatură
• Notariat
• Consilieri juridici
• Consilieri pentru afaceri europene
• Consilieri în cadrul serviciului de probațiune
• Executori judecătorești
• Practicieni în insolvență
• Grefieri
• Profesori și / sau cercetători în cadrul învățământului universitar

Număr de cadre didactice titulare: 74
Număr de studenți: 3874
Număr de laboratoare: 5
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Facultatea de Filosofie
 

Adresă:  Splaiul Independenței, nr. 204, sector 6, București, 060024
Telefon:  +4021–318.15.56, +4021–318.29.74
Fax:   +4021–318.52.89
E-mail:  office@filosofie.unibuc.ro, office@interculturel.org
Website:  filosofie.unibuc.ro, www.interculturel.org

Fondată în 1860, Facultatea de Filosofie este o instituție 
esențială a învățământului și culturii româneşti moderne 
și contemporane. În 1864, Facultatea de Filosofie 
a devenit facultate fondatoare a Universității din 
București, în urma decretului de înființare a acesteia 
emis de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 
Pe parcursul celor peste 150 de ani de existenţă a 
facultăţii, s-au concretizat, în diferite etape, iniţiative 
care au contribuit la diversificarea ofertei educaţionale, 
a structurilor de cercetare, a racordării la cerinţele 
educaţiei într-o lume în continuă transformare, 
interdependenţă şi globalizare. Actualmente, facultatea 
oferă şi programe de studii în domenii conexe cum ar 
fi studiile europene şi relaţiile internaţionale, dreptul 
comunitar, politicile publice, managementul cultural, 
managementul cunoaşterii şi altele, în care, de altfel, 
mulţi dintre profesori au deja o experienţă însemnată.
Pregătirea oferită de Facultatea de Filosofie le permite 
absolvenţilor să lucreze nu doar în învăţământ şi 
cercetare, ci şi în domenii în care competenţele critice, 
explicative, interpretative şi decizionale sunt solicitate 
la un nivel creator, în activităţile de analiză, cercetare, 
creaţie şi dezvoltare, în consultanţă şi analiză politică, 
consultanţă etică, management organizaţional, 
comunicare şi jurnalism, administraţie etc. 
Facultatea de Filosofie este structurată pe două 
departamente: Departamentul de Filosofie Teoretică și 
Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, 
care include și Catedra UNESCO pentru Schimburi 
Interculturale şi Interreligioase.
Absolvenții, din diferite generaţii, pot fi întâlniți 
în renumite universităţi: Radu J. Bogdan (Tulane 
University), Vladimir Tismăneanu (University of 
Maryland), Adrian Miroiu (SNSPA), Sorin Băiaşu (Keele 
University), Sorin Bangu (Cambridge University), Alex 
Preda (University of Edinburgh), în licee din capitală și 
din întreaga țară – Mihaela Găvănescu, Gabriel Săndoiu, 
Dan Petrache – în organizaţii internaţionale – Dakmara 
Georgescu (UNESCO), Gabriel Ivan (British Council), 
ambasadori (Bogdan Tătaru-Cazaban). Alţi absolvenţi 
sunt voci distincte în literatură și artă, în discursul 
public – Matei Vișniec, Călin Vlasie, Elena Ștefoi, Stelian 
Tănase, Cristian Pârvulescu, Cristian Preda, Alexandru 
Radu, Anda Onesa, în presă şi televiziune – Dana Deac, 
Raul Florea, Andreea Ofiţeru, Simona Soare, Cătălin 
Bălan, Dan Suciu, în managementul unor firme de 
prestigiu – Silviu Culea, Ioan Sâmihăian şi alţii.
În cadrul facultăţii, în fiecare semestru predau profesori 

de la universităţi din Europa şi Statele Unite. În ultimii 
ani asemenea cursuri au fost susţinute de Roger Crisp 
(University of Oxford), Peter Anstey (University of 
Sydney), Axel Gosseries (University of Louvain), Gabriel 
Sandu (University of Helsinki), Ion Vezeanu (Lyon).

Catedra UNESCO pentru Schimburi Interculturale 
şi Interreligioase, recent integrată în componenţa 
Facultăţii de Filosofie, organizează trei programe 
de masterat în limba engleză, care beneficiază de 
participarea unor profesori şi specialişti de prestigiu de 
la universităţi şi institute de cercetare din străinătate. 
Printre partenerii internaţionali ai Catedrei UNESCO se 
numără: Universităţile din Fribourg, Hamburg, Geneva, 
Dortmund, Universitatea Pasquale Paoli din Corsica şi 
Swiss Institute for Sustainable Management.
Programele UNESCO creează experienţe educaţionale 
inovatoare pentru studenţi şi formează specialişti 
în domeniul managementului intercultural şi al 
comunicării interculturale, oferindu-le o paletă variată 
de cursuri din domeniile filosofiei, istoriei, sociologiei, 
ştiinţelor politice, diplomaţiei culturale. De asemenea, 
absolvenţii MBA dobândesc abilităţi manageriale 
esenţiale – leadership, managementul resurselor umane, 
antreprenoriat – într-un cadru de învăţare centrat pe 
aprofundarea dialogului dintre culturi.

Proiecte
• Facultatea de Filosofie are un puternic interes 
în dezvoltarea cercetării filosofice în cele mai noi 
direcții afirmate pe plan internațional şi cuprinde 
renumite centre de cercetare: Centrul pentru Studierea 
Raționalității și Credințelor, Centrul de Cercetări 
în Logica, Filosofia și Istoria Științei, Centrul de 
Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Centrul de Studii 
Fenomenologice, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, 
Centrul de Cercetări în Dreptate Intergeneraţională, 
Responsabilitate Socială şi Sustenabilitate. 
• Profesorii și cercetătorii facultății s-au implicat activ 
în proiecte de cercetare naționale și internaționale din 
domeniile eticii, normativității, politicilor de utilizare a 
energiei nucleare, educației, mediului și utilizării noilor 
tehnologii de comunicare.
• Facultatea de Filosofie publică revista internațională de 
filosofie și etică Public Reason, alături de Revista Română 
de Filosofie Analitică și Analele Universității din București – 
seria Filosofie.

Facultatea de Filosofie este o excelentă alegere pentru a urma studiile universitare. Grație deschiderii sale intelectuale, îți oferă nu numai 
șansa să îți disciplinezi gândirea, dar și oportunitatea să discuți posibilele răspunsuri la întrebările fundamentale cu profesori și cercetători 
remarcabili. Educația filosofică pe care am primit-o aici este în opinia mea la nivelul celor mai bune instituții similare din lume. (Sorin 
Bangu, University of Bergen, Cambridge University) 
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Facultăți

Programe de studii 
Licență
• Filosofie (Module: Istoria filosofiei și filosofia culturii; Filosofie politică și 

morală; Filosofie teoretică)
• Studii Europene

Master  
• Istoria și circulația ideilor filosofice
• Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale
• Etica aplicată în societate, afaceri și organizații
• Studii europene și etica relațiilor internaționale
• Istoria artei şi filosofia culturii (în colaborare cu Facultatea de Istorie)
• Analytic Philosophy (în limba engleză)
• Open Mind –Cognitive Sciences (în limba engleză)
• Analytic Philosophy with a Concentration in Cultural Diplomacy  

(în limba engleză; în parteneriat cu Institute for Cultural Diplomacy din Berlin)
• Philosophy, Politics and Economics
• Intercultural Management (în limba engleză)
• Intercultural Communication (în limba engleză)
• Business Administration (în limba engleză)

Doctorat   
• Filosofie

Oportunități de carieră
• Cercetare: filosof, logician, cercetător în domeniile filosofiei și logicii, manager
• Învățământ și educație: profesor de filosofie și domeniile adiacente în cadrul învățământului preuniversitar și 

universitar, consilier educațional, formator, specialist dezvoltare personală, manager, mentor
• Companii și instituții publice: expert, specialist, specialist în politici publice, manager, funcționar, ofițer de etică, 

specialist în audit etic și cultură organizațională, trainer, formator, expert în managementul cunoașterii, specialist 
în departamentele de analiză, cercetare și dezvoltare, specialist în relații publice, consilier, mediator, manager de 
responsabilitate socială, manager de organizaţii culturale

• Organizații internaționale: expert în etica relațiilor internaționale, în relații internaționale, expert în dezvoltare 
internațională, înalt funcționar, specialist în departamentele de analiză, cercetare și dezvoltare, manager, ataşat 
diplomatic

• Organizații non-guvernamentale: expert în activități de analiză, cercetare și dezvoltare, trainer, formator, manager, 
consultant în management şi administrarea afacerilor, expert în relaţii externe, specialist în comunicare interculturală

• Edituri: editor, redactor, manager
• Mass-media: analist politic, jurnalist de știință, jurnalist cultural, jurnalist, reporter, moderator, analist media
• Activități independente: consilier filosofic, formator, trainer, consilier dezvoltare personală

Număr de cadre didactice titulare: 25
Număr de studenți: peste 600
Număr de laboratoare: 5 

Experienţele mele de la prelegerile ţinute la Catedra UNESCO pentru Studiul Schimburilor Interculturale şi Interreligioase din cadrul Facultății 
de Filosofie din Bucureşti sunt deosebit de pozitive! Am fost surprins nu doar de abilităţile lingivistice (limba engleză) ale studenţilor, ci, chiar mai 
mult, de cât de deschişi şi angajaţi sunt studenţii care participă la discuţiile din timpul prelegerilor şi după acestea. În orice caz, trebuie să recunosc 
că, sub aspectul cunoştinţelor şi al interesului manifestat, calitatea studenţilor de la cursurile mele din Bucureşti este surprinzător de ridicată, prin 
comparaţie cu aceea a studenţilor din Germania. Impresia mea a fost că acei studenţi care participă la cursurile Catedrei UNESCO reflectă o 
selecţie de înaltă calitate, fiind animaţi de interese personale clare pentru problemele interculturale şi internaţionale. Pentru intensificarea în viitor a 
includerii României în comunitatea ştiinţifică, culturală şi, mai ales, în comunitatea de afaceri a Europei, aceşti studenţi reprezintă un capital special 
de resurse umane! (Profesor Franz-Lothar Altmann, German Institute for International and Security Affairs, SWP Berlin, Germany)
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Facultatea de Fizică
 

Adresă:  Str. Atomiștilor, nr. 405, Măgurele, Ilfov, România, 077125
Telefon:  +4021–457.44.18, +4021–457.44.19
Fax:   +4021–457.44.18, +4021–457.45.21
E-mail:  secretariat@fizica.unibuc.ro
Website:  fizica.unibuc.ro

Facultatea de Fizică a Universității din București este una 
dintre cele mai importante facultăți de profil din România. 
Făcând parte dintr-o Universitate de cercetare avansată 
și educație, Facultatea de Fizică se bucură de o largă 
vizibilitate internațională datorită rezultatelor științifice 
publicate în reviste prestigioase cotate ISI. Oferta 
educațională cuprinde programe de studii pentru toate 
ciclurile universitare: Licență, Master și Doctorat.
Disciplina Fizică a existat în Universitatea din București 
încă de la înființarea acesteia, în anul 1864. Inițial, a existat 
Facultatea de Științe, apoi, din anul 1948, Facultatea de 
Matematică și Fizică. Anul 1962 este momentul în care,  
la rândul său, Facultatea de Matematică și Fizică se separă 
în Facultatea de Matematică-Mecanică și Facultatea de 
Fizică. Începând cu 1974, Facultatea de Fizică se mută în 
noul campus de la Măgurele, alături de Institutul Central 
de Fizică, care reunea, la acea vreme, Institutele Naționale 
de Cercetare și Dezvoltare de astăzi de pe Platforma 
Măgurele. Prin acest demers, s-au mărit posibilitățile de 
pregătire a studenților, prin implicări directe în programe 
de cercetare și prin posibilitățile de documentare oferite de 
cele mai mari două biblioteci de Fizică din țară, Biblioteca 
Națională de Fizică, a Institutului de Fizică și Inginerie 
Nucleară „Horia Hulubei” și cea a Facultății de Fizică.
În prezent, membrii Facultății de Fizică sunt implicaţi 
activ în dezvoltarea unor teme de mare interes din 
domeniul fizicii, existând un efort permanent de a 
adapta programele de studii de la nivel de licență și 
masterat prin includerea unor elemente sau rezultate 
științifice din aceste teme de cercetare. Rolul de lider pe 
care facultatea îl are în comunitatea naţională, precum 
și folosirea expertizei din domeniu permite facultății să 
contribuie la viitorul societății românești. Facultatea își 
propune să devină una dintre cele mai bune facultăți din 
domeniul științelor la nivel național prin implicarea în 
cercetări în domenii de frontieră, precum și prin formarea 
următoarelor generații de fizicieni.
Facultatea de Fizică este interconectată la toate Institutele 
Naționale de pe Platformă, asigurând resursă umană 
specializată în știința nanomaterialelor, astrofizică și 
fizică nucleară, fizica stării solide și nanoelectronică, 
spectroscopie laser și optică, biofizică, știința mediului, 
surse de energie regenerabile.
Membrii săi sunt prezenți la cele mai importante 
facilități de cercetare din Europa, i.e., GSI-FAIR, Facility 
for Antiproton and Ion Research, prin dezvoltarea 
celor mai avansate tehnici experimentale și a celor mai 
elaborate metode teoretice de investigare a naturii la 
toate dimensiunile. Fizica este un instrument pentru 
dezvoltarea cunoașterii umane și pentru a aduce beneficii 

societății, prin integrarea cercetării cu educația.  
La Facultatea de Fizică se studiază cele mai provocatoare 
și importante probleme din știință și tehnologie într-o 
atmosferă colegială, iar în același timp cei mai buni 
studenți sunt educați pentru a deveni membri creativi ai 
societății. 
Toate specializările și activitățile de cercetare se desfășoară 
în cele patru departamente ale facultății, care beneficiază 
de un corp academic talentat – atât din punct de vedere 
academic, cât și științific – acesta fiind implicat împreună 
cu mulți dintre studenți în prestigioase programe de 
cercetare naționale și internaționale: Departamentul de 
Electricitate, Fizica Solidului și Biofizică; Departamentul 
de Structura Materiei, Fizica Atmosferei și a Pământului, 
Astrofizică; Departamentul de Fizică Teoretică și Matematici, 
Optică, Plasmă și Laseri; Școala Doctorală de Fizică.
Pe lângă activitatea didactică, cercetătorii și membrii 
comunității academice își realizează programele de 
cercetare în nouă centre de cercetare care funcționează în 
cadrul facultății, toate fiind dotate cu o infrastructură de 
cercetare specifică domeniului de care aparțin. Facultatea 
de Fizică are propria bibliotecă cu aproximativ 105 000 
de cărți, reviste și CD-uri. Biblioteca este conectată la 
Biblioteca Centrală Universitară și la internet. 

Proiecte și premii
• Colaborarea cu JINR (Joint Institute of Nuclear 
Research in Dubna), CERN (Geneva)
• Există noi colaborări stabilite în ultimii ani cu 
universități și institute de cercetare: Université Paris 
XI – Orsay, Université Paris VI, AMOLF-Amsterdam, 
University of Catania, Université Libre Bruxelles, 
Université Chatolique de Louvain, University of 
Hampton și University of Pittsburgh, Pierre Auger 
Observatory – unde se studiază particulele cu cea 
mai mare energie din Univers; GSI- FAIR, Facility for 
Antiproton and Ion Research, etc.
• Proiectul Noaptea Cercetătorilor Europeni
• Facultatea este punct național de contact pentru 
proiectul SCIENTIX.
• Proiectul HOPE – HOrizons in Physics Education 
• Proiectul Tuning educational structures in Europe I 
2007−2008
• Proiectul Stakeholders Tune European Physics Studies and 
TWO (STEPS TWO)
• Proiectul CoRe stands for Competences in Education and 
Recognition (CoRe2)
• Participarea la proiectul Goliath

6.6.
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Facultăți

Programe de studii
Licență
• Fizică (în limba română; în limba engleză)
• Fizică informatică
• Fizică medicală
• Fizică tehnologică

Master    
• Fizica mediului și a polimerilor ecologici
• Fizică medicală
• Optică, laseri și aplicații
• Fizica materialelor avansate și nanostructuri (în limba română; în limba engleză)
• Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații (în limba română; în limba engleză)
• Fizică teoretică și computațională (în limba română; în limba engleză)
• Surse de energie regenerabile și alternative

Doctorat    
• Fizică atomică și nucleară
• Biofizică și fizică medicală
• Fizica stării condensate
• Fizică educațională
• Optică, spectroscopie, plasmă și laseri
• Fizica atmosferei și a pământului – surse regenerabile de energie
• Fizică teoretică

Oportunități de carieră
• Fizicieni și cercetători în cadrul unor institute de cercetare științifică
• Profesori și cercetători în cadrul învățământului preuniversitar și universitar
• Specialiști în tehnologiile IT
• Fizicieni în domeniul biotehnologiei și tehnologiei nucleare
• Specialiști în domeniul comunicațiilor
• Fizicieni în domeniul arheologiei
• Specialiști din domeniul medical
• Biofizicieni
• Specialiști din domeniul protecției mediului înconjurător și meteorologiei
• Fizicieni în domeniul surselor de energii neconvenționale
• Specialiști în domeniul științelor materialelor avansate și nanotehnologii

Număr de cadre didactice titulare: 71
Număr de studenți: 600
Număr de laboratoare: 9 

A fi student la fizică este o experiență uimitoare care te pregătește pentru viitor. Alegerea pe care am făcut-o a însemnat totul. Un mediu în care întrebările își găsesc 
răspunsul, în care ești încurajat să îți exprimi punctul de vedere, este suportul necesar oricărui student preocupat de a obține cele mai bune rezultate în formarea sa. 
Pornind de aici am ajuns să fiu președinte al unei asociații internaționale de studenți fizicieni (International Association of Physics Students – IAPS), am beneficiat de 
studii și în afara țării printr-o bursă ERASMUS oferită de universitate și am avut parte de o experiență inedită ce merită trăită de orice student. Trebuie doar să vrei să 
folosești în avantajul tău oportunitățile ce se ivesc la orice pas și poți ajunge mai departe decât ți-ai fi imaginat. (Camelia – Florina Florica)
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Legea din 4 noiembrie 1938 includea cele două catedre 
de geografie în cadrul Facultății de Științe și schimba 
denumirile lor în Catedra de Geografie Fizică a 
României și Catedra de Geografie Generală și Umană. 
Reforma Învățămîntului din 1948 a condus la crearea 
unor structuri noi, geografia fiind asociată cu istoria, 
până în 1950, cînd, despărțindu-se de aceasta din urmă, 
a devenit secție a Facultății de Geologie și Geografie 
a Universității din București. În 1986, prin unirea cu 
Facultatea de Biologie, ia naștere Facultatea de Biologie, 
Geografie și Geologie. În 1990, s-a constituit Facultatea 
de Geografie, cu statut autonom, gândită să asigure 
diversificarea, modernizarea și expansiunea pe multiple 
planuri a activității de instruire și de cercetare în 
domeniul geografiei. 
Facultatea de Geografie este structurată în patru 
departamente astfel: Geomorfologie – Pedologie 
– Geomatică, Geografie Umană și Economică, 
Meteorologie – Hidrologie și Geografie Regională și 
Mediu.

Studenții facultății mai realizează activități de practică 
în cadrul stațiunilor de cercetare ale Universității din 
București: Orșova, Călimănești, Drobeta Turnu Severin 
și Sf. Gheorghe (Delta Dunării).

Proiecte și premii
• Participare la proiectul educațional Managementul 
integrat al mediului și dezvoltarea durabilă, derulat în 
parteneriat cu Fundația Willy Brandt și Universitatea La 
Tuscia (Italia)
• Participare la proiectul NaviNature, dezvoltat de 
SCHUBZ Centre for Environmental Education, 
Luneburg, Germania
• Participare la Programul ERASMUS +
• Premiul Gaudeamus pentru specializarea Geografia 
Turismului

Studenția în Facultatea de Geografie, specializarea Știința Mediului, mi-a oferit o mulțime de șanse care au devenit treptat „pietroaie” de temelie pe parcursul 
meu post facultate. Am întâlnit oameni minunați printre asistenți, profesori și colegi, dornici să împărtășească experiența, pasiunea și curiozitatea. Am avut 
totodată și șansa de a lucra cu profesioniști în domeniul protecției mediului, care deși nu aparțineau domeniului academic – sau poate tocmai de aceea – au 
încercat să ne învețe „meserie”. Am participat ca voluntar la activitățile Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie și ale Centrului de Cercetare a Mediului 
și Efectuare a Studiilor de Impact, și am descoperit la propriu munca în echipă. Cele mai dragi momente sunt multe: atelierele practice de la geologie sau 
soluri, întâlnirile anuale la Simpozionul Studenților Geografi, centrul de informare din Berzasca (Porțile de Fier), programul Eco-Școala, măsurătorile de 
zgomot pe Bd. Pallady în cadrul Studiului de Impact pentru Autostrada Soarelui (construită între timp), practicile din Anglia și Țara Galilor, de la Orșova, 
Călimănești și Breaza...Programul interesant din facultate m-a făcut să caut ulterior programe interesante, să mă implic și să călătoresc în același spirit 
în care făceam și practicile (încercând să înțeleg lumea și formele din jur). (Cristina Brăilescu Comisia Europeană, Directoratul General pentru Ajutor 
Umanitar și Protecție Civilă)

6.7. Facultatea de Geografie
 

Adresă:  Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, sector 1, București, 010041
Telefon:  +4021–305.38.09, +4021–305.38.10, +4021–305.38.13
Fax:   +4021–315.30.74
E-mail:  geografie@geo.unibuc.ro, secretariat@geo.unibuc.ro
Website:  geo.unibuc.ro
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Facultăți

Programe de studii
Licență   
• Geografie
• Cartografie
• Meteorologie-Hidrologie
• Planificare teritorială
• Geografia turismului
• Geografia mediului

Master   
• Climatologie şi resurse de apă
• Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru
• Gestiunea spaţiului turistic
• Managementul resurselor şi activităţilor turistice
• Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale
• Geografie aplicată şi dezvoltare regională
• Sisteme informaţionale geografice
• Evaluarea integrată a stării mediului
• Managementul dezastrelor
• Geodemografie şi vulnerabilităţi socio-teritoriale
• Dezvoltarea teritorială inteligentă
• Politici de mediu și dezvoltare durabilă

Doctorat
• Geografie fizică
• Geografie umană
• Geografia mediului

Număr de cadre didactice titulare: 84
Număr de studenţi: 2449
Număr de laboratoare: 10

Geografie

• Școli, licee, instituții de învățământ superior
• Institutul de Geografie
• Ministere 
• Instituții sau firme private de cartografie, 

topografie și cadastru
• Firme și agenții de turism
• Complexe hoteliere
• Firme de urbanism și peisagistică
• Agenții de dezvoltare regională și planificare 

teritorială
• Primării
• Instituții specializate pe probleme de geopolitică și 

economie mondială
• Administrația Națională de Meteorologie
• Stații meteorologice
• Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea 

Apelor
• Stații hidrologice

Științe ale mediului

• Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
• Agenții Naționale și Regionale de Protecția 

Mediului
• Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în 

domeniul protecției mediului
• Firme de consultanță și audit de mediu
• Administrații ale rezervațiilor biosferei, parcurilor 

naționale, parcurilor naturale și ariilor protejate
• Organizații non-guvernamentale

Oportunități de carieră
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Facultate unică în ţară, Facultatea de Geologie și 
Geofizică îşi are originea în trei facultăţi cu profil 
geologic şi geofizic organizate după Reforma 
învăţământului din 1948. Astăzi continuă tradițiile 
geologiei românești la un înalt nivel de abordare 
științifică și didactică, pe fondul modernizării și 
actualizării permanente. Organizarea actuală a facultăţii 
poate fi datată din 1990 și se caracterizează printr-o 
continuă dinamică, oferind absolvenților oportunități de 
carieră profesională, atât în industrie, cât și în domeniul 
științific și academic. 
Activitatea de cercetare este foarte intensă în 
cadrul a numeroase centre de cercetare: Centrul de 
Tectonică şi Geologie ambientală, Centrul LYTHOS, 
Centrul Geomedia, Biroul de expertiză şi consulting, 
Departamentul de cercetare „Geologie şi Geofizică 
Ambientală”, Colectivul de cercetare în geologia 
zăcămintelor de hidrocarburi, Colectivul de cercetare în 
explorare, valorificare, marketing în geologie, Centrul 
de cercetare pentru geologia zăcămintelor de cărbuni și 
protecţia mediului, Centrul de cercetare „Managementul 
resurselor minerale şi mediului înconjurător”. Acestea 
derulează numeroase contracte de cercetare cu 
instituţii şi organizaţii importante ca CNCSIS, CNFIS 
şi unităţi specializate ca Prospecțiuni SA, PETROM, 
GEOECOMAR, GEOTEC, Institutul de Geodinamică al 
Academiei şi multe altele, proiecte în care sunt angrenaţi 
şi numeroşi studenţi. Geologia, domeniu fundamental 
din spectrul larg al ştiinţelor Pământului, este în mod 
indisolubil legată de partea aplicativă de colectare 
de date şi probe specifice din teren. Astfel, practica 
geologică de specialitate reprezintă o componentă 
esenţială în pregătirea temeinică a studenţilor facultăţii. 
Studenţii realizează practică de teren în zone ca Rucăr-
Buzău, Lopătari, Olăneşti, Orșova, Dobrogea, Baia Mare, 
Hațeg, Leaota.
Dintre asociațiile profesionale studențești se remarcă 
Bucharest Student Chapter (BSC), o grupare 
studențească cu profil științific afiliată Facultății, având 
o istorie de 12 ani de activitate. Corpul profesoral şi 
un număr mare de studenţi activează în programe de 
cercetare derulate cu universităţi şi institute de cercetare 
din: Germania, Franţa, Olanda, Elveţia, Austria, Grecia, 
Anglia, SUA, Italia, Ucraina şi Ungaria.

Proiecte și premii
• Chile Ridge Subduction Project (colaborare cu 
University of Florida; proiect finanțat de U.S. National 
Science Foundation și Chilean CONICYT Funding 
Agencies)
• Deformation and magmatic modification of a steep 
continental margin, Western Idaho-Eastern Oregon 
(proiect finanțat de U.S. National Science Foundation; în 
parteneriat cu 22 universități)
• Distribuția 3D a vitezelor de propagare a undelor 
elastice din litosfera superioară a României (Program 
Parteneriate UEFISCDI)
• Developing a concept for a European minerals deposit 
framework (Proiect Horizon2020)
• Instruments for the sustainable management of active 
and ancient salt mining areas (Romanian-Swiss Research 
Programme)
• A multiple space and time scale approach for the 
quantification of deep saline formations for CO2 storage 
(Proiect FP7)
• Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse and Demise 
(Proiect Horizon2020)
• Four-dimensional global evolution of magmatic arcs and 
the arclogite model for the origin of continents (Program 
Idei UEFISCDI) 
• Applied research for sustainable development and 
education following the principles of geoconservation: 
Supporting the Buzău Land Geopark initiative 
(Programme “Research within Priority Sectors”– 
implemented under the European Economic Area, EEA 
Financial Mechanism)
• European Seminar in Sustainable Development (în 
parteneriat cu 7 universități europene)
• Printre centrele de cercetare ale Facultăţii de Geologie 
şi Geofizică, putem distinge Centrul GEOMEDIA, care 
desfăşoară multiple proiecte de dezvoltare regională şi 
comunitară, de patrimonializare a culturii materiale 
specifice unei zone. Aşa au apărut proiecte ca „Memoria. 
Dialogul Omului cu Pământul”, „Sîntămăria Orlea 
– Autoportret European. Natură şi Cultură în Ţara 
Haţegului” (proiect finanţat de Ministerul Culturii şi 
Cultelor, în parteneriat cu Muzeul Ţăranului Român, 
Şcoala Generală „Sîntămăria Orlea”, Primăria şi 
Consiliul Local Sîntămăria Orlea, jud. Hunedoara).  
• De asemenea, Centrul GEOMEDIA a realizat 
studiul de fundamentare ştiinţifică pentru înfiinţarea 
Geoparcului Ţinutul Buzăului. 

Facultatea de  
Geologie și Geofizică
 

Adresă:  Str. Traian Vuia, nr. 6, sector 2, Bucureşti, 020956

Telefon:  +4021–318.15.99, +4021–318.15.57
Fax:   +4021–318.15.57
E-mail:  secretariatgg@gmail.com
Website:  gg.unibuc.ro

6.8.
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Facultăți

Programe de studii
Licență
• Inginerie geologică
• Geofizică
• Geologie

Master
• Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale
• Inginerie geologică şi geotehnică ambientală
• Geofizică
• Applied Geophysics (în limba engleză)
• Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural (master interdisciplinar)

Doctorat    
• Geologie

Oportunități de carieră

Alegerea pe care am făcut-o acum 10 ani, prin care urma să mă înscriu la programul de licență al Facultății de Geologie și Geofizică al Universității din București a 
fost un moment de inspirație și de noroc care mi-a condus viața spre un univers fascinant, foarte activ, plin de oportunități, în care pasiunea este un element de bază al 
unui univers situat la interfața dintre știință, artă și filosofie: universal geoștiinței. Anii de facultate au fost incredibili, plini de momente speciale și împliniri personale, 
cu efecte majore pentru progresul meu. Am avut șansa de a călători în jurul lumii prin diferite proiecte, experimentând Europa în lung și în lat, cu munții, lacurile, 
câmpiile, mările, istoria și varietatea sa culturală. Am escaladat Munții Stâncoși cu echipament geofizic în rucsac, am trecut prin locuri legendare precum Valea Morții 
din California și am trăit experiența unică de a lucra cu studenți africani din Kenya pentru a rezolva problema resurselor de apă potabile prin metode geofizice. Imediat 
după absolvire au apărut noi oportunități. Geologia și Geofizica sunt ramuri de bază ale unor industrii precum cele care au de-a face cu probleme de mediu, construcțiile, 
hazardele naturale, industria resurselor, inclusiv a petrolului, gazelor, depozitelor minerale și apei. Munca aceasta nu este ușoară, dar oferă recompense personale și 
financiare importante. La momentul actual lucrez pentru compania Prospecțiuni SA, o companie românească activă peste tot în lume, folosind tehnologie de ultimă oră 
într-o varietate de operațiuni. Nu pot decât să mă bucur că am ales acest domeniu și această facultate și aștept cu entuziasm provocările unui job fascinant, sprijinând cât 
de mult pot instituția care m-a format în tainele geoștiinței. (Cezar Iacob, doctor în științe, Business Development Manager, S.C. Prospectiuni S.A.)

• Ingineri geologi
• Geofizicieni
• Geologi
• Cadre didactice și cercetători în învățământul 

universitar
• Cercetători în cadrul institutelor de cercetare
• Cercetători în geologie petrolieră
• Cercetători în mineralogie, petrografie și 

geochimie
• Cercetători în paleontologie
• Specialiști în stații geoservice
• Specialiști în gestiunea deșeurilor și a 

substanțelor chimice
• Inspectori de mediu
• Auditori de mediu
• Experți hidrogeologi

• Analiști în probleme de resurse și economie 
mondială

• Specialiști în managementul hazardelor naturale
• Specialiști în gestionarea și managementul 

resurselor minerale
• Muzeografi
• Experți gemologi
• În marile companii petroliere
• În cadrul societăților de prospecțiuni și explorări 

pentru hidrocarburi și pentru minereuri
• În firmele de explorare și exploatare a gazelor 

naturale
• Pe platformele de foraj marin
• În institutele și firmele care se ocupă de protecția 

mediului, de lucrări geotehnice, hidrotehnice și 
de construcții

Număr de cadre didactice titulare: 38
Număr de studenți: 650
Număr de laboratoare: 40
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Studiile în domeniul istoriei la Universitatea din București datează 
încă de la definirea acesteia ca instituție de învățământ superior, prin 
decretul din 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Primele 
cursuri, organizate în cadrul Facultății de Litere, Drept și Filosofie, 
aveau ca temă studierea antichităților și a patrimoniului arheologic. 
Subiectele s-au multiplicat în timp, iar științele istorice au fost 
reprezentate mai bine de un secol în Universitatea bucureșteană 
prin personalități majore ale culturii românești. 
Facultatea de Istorie există ca o structură distinctă a Universității 
din Bucureşti începând cu anul 1950. În perioada 1977–1990, 
Facultatea de Istorie a fost asociată cu cea de Filosofie, formând 
Facultatea de Istorie şi Filosofie, pentru ca din anul 1990 cele 
două domenii să fie din nou reprezentate de către facultăţi 
separate. După 1990, programele facultății au devenit mai 
variate, atât la nivel de licență, cât și la nivel de masterat. Secției 
tradiționale de Istorie i s-au adăugat specializările Istoria Artei 
și Relații Internaționale și Studii Europene. Facultatea oferă 11 
programe de master, dintre care 5 au fost acreditate în ultimii 2 
ani. În ciclul al treilea, conform sistemului Bologna, studiile sunt 
organizate în cadrul Şcolii doctorale. 
Facultatea este structurată în patru departamente, ale căror 
specialiști acoperă următoarele domenii:
Departamentul de Istorie Antică, Arheologie şi Istoria Artei 
(DIAAIA): Preistoria generală; Preistoria şi istoria antică a 
României; Antichitatea orientală; Istoria romană; Egiptologia; 
Epigrafia greacă, latină şi paleografia egipteană; Arheologia 
preistorică, protoistorică şi clasică; Teoria şi istoria arheologiei; 
Arheologia creştinismului timpuriu; Studiul religiilor antice; 
Antropologia societăţilor antice; Analiza mitului; Tehnici 
arheologice; Studiul antichităţilor şi al artelor societăţilor 
antice; Arheologia industrială; Istoria şi teoria artei româneşti şi 
universale, din antichitate în secolul XXI; Conservarea, evaluarea 
şi autentificarea antichităţilor şi obiectelor de artă. 
Departamentul de Istoria României și a Sud-Estului European 
(DIRSEE): Istoria medie, modernă şi contemporană a României; 
Istorie militară; Istoria educaţiei; Paleografie chirilică, neogreacă 
şi maghiară; Muzeologie; Arhivistică; Ştiinţele auxiliare ale 
istoriei; Istorie digitală; Patrimoniu cultural; Istoria artelor în 
România; Arta românească tradiţională; Istoria femeilor; Istoria 
costumului și a podoabelor; Istoria prețurilor; Consumerism 
și istorie economică; Demografia istorică; Istoria minorităţilor 
naţionale; Istorie urbană; Studii culturale.
Departamentul de Relații Internaționale și Istorie Universală 
(DRIIU): Istorie medievală, modernă şi contemporană; Istoria 
unor civilizaţii şi spaţii istorice variate: Bizanţ, Imperiul Otoman, 
Sud-Estul Europei, Statele Unite, Rusia, Europa; Arheologie 
medievală; Istoria ideilor, imaginarului şi mentalităţilor; Istoria 
Istoriografiei; Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale; Istoria 
integrării euro-atlantice; Istoria familiei; Istoria culturii; Istorie 
economică; Istoria artelor în evul mediu, epoca modernă şi 
contemporană. Departamentul gestionează şi cea mai mare parte 
a programului secţiei Relaţii internaţionale şi studii europene 
(RISE), care include cursuri de drept internaţional, istoria şi 
practica diplomaţiei, economie, comunicare politică, instituţii şi 
politici europene, studii de securitate.
Şcoala Doctorală: Istorie antică şi arheologie; Istorie şi arheologie 
medievală; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istoria 

Imperiului Otoman; Istorie militară; Istorie economică; Istorie 
culturală; Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale.

Proiecte și premii
• Misiunea arheologică a Universității din București în insula 
Thassos, Grecia (2013–2016), în asociere cu Școala Franceză de 
Arheologie de la Atena
• Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale 
României, proiect implementat de Universitatea din București 
în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Arhivele Naționale ale Norvegiei.
• Proiectul POSDRU/161/2.1/G/139278 Scrie istoria propriei 
cariere, prin training din timpul facultăţii
• Proiectul POSDRU/161/2.1/G/140107 EU-ACTIV! program de 
învățare activă a studenților în domeniul relațiilor internaționale și 
afacerilor europene
• Proiectul POSDRU/156/1.2/G/139330 Istorie digitală şi 
informatizarea patrimoniului cultural
• Proiectul PN-II-ID-2012-4-0594 Membri, simpatizanţi 
şi „tovarăşi de drum”. Componenţa Partidului Comunist 
din România în perioada ilegalităţii – studii prosopografice, 
coordonator prof. dr. Adrian Cioroianu
• Proiectul PN-II-ID-PCE 2011-2011-3-0476 Planificare 
economică, învăţământ superior şi acumularea capitalului uman în 
România 1948–1989, coordonator prof. dr. Bogdan Murgescu
• Organizare de expoziţii de artă contemporană (cu implicarea 
cercului studenţesc Arche, care promovează tineri artişti) – 
„Searching 3”, 14 martie 2014, Facultatea de Istorie (14.03–20.05 
2014); expoziția „Born Before / Raised After’89”, organizată în 
cadrul Nopții albe a Galeriilor (23–24 mai 2014) – (film, pictură, 
muzică, grafică, reenactment – live performance, fotografie, 
sculptură, animație); expoziție de benzi desenate: „Ioniță Tunsu 
un Haiduc de București” (24 februarie–3 martie 2014); expoziții 
cu caracter istoric și de educație civică (Istorici, Profesori, Mentori 
la Universitatea din București – împreună cu studenții Cercului de 
Studii Muzeale – vernisaj 20 noiembrie 2014).
• Marian Coman, premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române 
pentru anul 2013, decernat în decembrie 2015 pentru lucrarea 
Putere şi teritoriu. Ţara Românească medievală (secolele XIV–XVI)
• Ovidiu Bozgan, Florentina Niţu, Cristina Gudin, Alexandru 
Murad Mironov, Matei Gheboianu, Andrei Florin Sora, premiul 
„Aurelian Iordănescu” pentru anul 2015, acordat de către 
Societatea de Ştiinţe Istorice din România pentru lucrarea 
colectivă Istoria Universităţii din Bucureşti, 1864–2014
• Matei Gheboianu, premiul „Constantin C. Giurescu” pentru 
anul 2015, acordat de către Societatea de Ştiinţe Istorice din 
România pentru lucrarea 1989–1992. Presă liberă!? Presa în 
România post-comunistă
• Alexandru Murad Mironov, premiul „Gheorghe Brătianu” 
pentru anul 2014, acordat de către Societatea de Ştiinţe Istorice 
din România pentru lucrarea Vremea încercărilor. Relaţiile 
româno-sovietice, 1930–1940
• Marian Coman, premiul „Nicolae Iorga” pentru anul 2014, 
acordat de către Societatea de Ştiinţe Istorice din România pentru 
lucrarea Putere şi teritoriu. Ţara Românească medievală (secolele 
XIV–XVI)

6.9. Facultatea de Istorie
 

Adresă:  Bd. Regina Elisabeta, nr. 4–12, sector 3, Bucureşti, 030018

Telefon:  +4021–305.37.08, +4021–305.37.09
Fax:   +4021–310.06.80
E-mail:  secretariat@istorie.unibuc.ro, decanat.istorie@gmail.com
Website:  istorie.unibuc.ro
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Facultăți

Programe de studii
Licență
• Istorie
• Relații internaționale și studii europene
• Istoria artei

Master   
• Experimente ale modernității
• Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate
• Istoria artei și filosofia culturii
• Istoria comunismului în România
• Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX–XXI)
• Istoria și practica relațiilor internaționale
• Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană
• Istorie și politică militară în România secolelor XIX–XXI
• Politică și societate în secolul XX
• Studii medievale
• Tehnici diplomatice

Doctorat
• Istorie

Oportunități de carieră
• Profesor (pentru toate ciclurile de învăţământ)
• Cercetător ştiinţific pentru instituţiile de cercetare cu profil specific, aflate sub 

egida Academiei Române
• Arhivist în cadrul unităţilor de arhivă publice sau private (conservarea şi 

restaurarea documentelor, documentare, publicaţii şi cercetare ştiinţifică)
• Muzeograf (specialişti în domeniile istorie, arheologie, numismatică, tezaur, 

patrimoniu şi conservare, cercetări pluridisciplinare de antropologie, topografie 
arheologică, paleometalurgie etc.) pentru sistemul muzeal naţional

• Curator expoziţii de artă, art dealer, relationship manager (relaţia cu artiştii şi 
clienţii), expert evaluator în domeniul artei

• Funcţionar adminstraţie publică centrală (Guvern, Ministerul Educaţiei, 
Ministerul Culturii, alte ministere sau agenţii guvernamentale)

• Funcţionar administraţie publică locală (la nivelul departamentelor de afaceri 
europene din cadrul prefecturilor, consiliilor judeţene şi al primăriilor)

• Membru al corpului diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe
• Consultant în diverse domenii (pe teme de istorie, artă, relaţii internaţionale şi 

studii europene)
• Jurnalist (presă scrisă şi audio-vizuală culturală şi politică)
• Expert în organizaţii internaţionale şi europene sau reprezentanţele acestora în 

România (consultanţă, resurse umane, comunicare)
• Funcţionar organizaţii non-guvernamentale şi instituții culturale

Număr de cadre didactice titulare: 47
Număr de studenți: 1134

Temeliile succeselor mele profesionale din America au fost puse pe băncile Facultăţii de Istorie de la Universitatea din Bucureşti. Ceea ce am învăţat 
de la dascălii mei reprezintă fundamentul carierei şi al vieţii mele. În cei patru ani de facultate, ei au sădit în mintea mea un anume fel de a gândi şi 
de a privi lumea de care abia acum, cu mulţi ani mai târziu, am devenit conştient. Valorile pe care s-a întemeiat educaţia pe care am primit-o de la 
ei sunt cele pe care mă străduiesc şi eu astăzi să le transmit studenţilor mei: înalt profesionalism, onestitate intelectuală, rigoare ştiinţifică. Cursurile 
de specializare de acum un sfert de veac îmi sunt şi astăzi de folos în pregătirea propriilor mele cursuri. Am cunoscut oameni deosebiţi printre colegii 
mei de facultate şi cu unii dintre ei am legat prietenii de o viaţă. Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aş face-o cu aceiaşi colegi la aceeaşi facultate. 
Mă mândresc că sunt absolvent al Universităţii din Bucureşti. (Florin Curta, Profesor de Istorie şi Arheologie Medievală, University of Florida, 
Gainesville, Statele Unite ale Americii)
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Prima instituție de jurnalism și ştiinţe ale comunicării din 
România, înfiinţată în 1990, Facultatea de Jurnalism şi 
Științele Comunicării este recunoscută pe plan naţional 
şi internaţional drept un spaţiu al formării profesionale la 
cele mai înalte standarde. 
Facultatea de Jurnalism şi Științele Comunicării şi-a impus 
prestigiul profesional în rândul şcolilor şi al instituţiilor 
academice de profil atât din România, cât şi din străinătate. 
Facultatea este membră în European Journalism Training 
Association (EJTA), în Réseau des centres francophones 
de formation au journalisme “Théophraste”, în Réseau 
Transméditerranéen de Recherche en Communication 
(RTRC), în European Institute for Commercial 
Communications Education (filială a European Association 
of Communications Agencies).
Anual, cadre didactice şi studenţi ai facultății sunt 
cuprinşi în proiecte europene de formare profesională 
şi de schimb de experienţă, prin programul Erasmus+ 
şi parteneriate strategice încheiate cu prestigioase 
universități şi instituții vocaționale. Facultatea de 
Jurnalism şi Științele Comunicării a stabilit relaţii 
academice şi de cercetare cu parteneri precum Ecole 
Supérieure de Journalisme din Lille, Université du 
Québec à Montréal, School of Journalism and Mass 
Communications de la University of South Carolina, Cox 
Center for International Mass Communication Training 
and Research, Department of Journalism de la California 
State University – CHICO din SUA, Mid Sweden 
University, Université Stendhal-Grenoble 3, Université 
Paul Valéry-Montpellier III, Université de Lorraine, 
Université Lumière Lyon 2, Université Catholique de 
Louvain, Universität Leipzig, Frankfurt University of 
Applied Sciences, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Sevilla, Instituto De Artes Visuais, Design 
E Marketing din Lisabona, Universita degli Studi di Bari, 
Uniwersytet Warszawski, National and Kapodistrian 
University of Athens etc. 
Facultatea de Jurnalism şi Științele Comunicării a 
înfiinţat Centrul de cercetare a rolului comunicării 
de masă la dezvoltarea Spațiului Public, de Analiză a 
Receptării și a Tehnologiilor Avansate – SPARTA şi 
editează Revista Română de Jurnalism și Comunicare şi 
revista Styles of Communication, indexate în baze de date 
recunoscute internațional. 
În urma evaluării de către specialiştii Rețelei 
„Théophraste”, din ianuarie 2010, FJSC a primit 
certificarea şi calificativul „grad înalt de încredere”.

Proiecte şi premii 
Proiecte internaționale recente
• Proiectul Leonardo da Vinci “Euromedia Standards – 
Eumesta” 
• Proiectul “Adequate Information Management in 
Europe” (AIM) – CORDIS, FP 6
• Proiectul “Corporate Responsibility Education and 
Training: Innovative Operative Notions”, European 
Commission – Employment Social Affairs and Equal 
Opportunity DG
• Proiectul “Tous journalistes? Le défi de la formation 
des étudiants au professionnalisme journalistique face 
aux nouvelles pratiques informationnelles d’expression 
amateur sur le Web”, CNRS Franţa
• Proiectul “Civil Society Dialogue – Cultural Bridge – 
Digital Bridges”, Comisia Europeană – CFCU
• Proiectul “Media Accountability and Transparency in 
Europe”, FP 7
• Proiectul “Global Media Monitoring Project”, ONU 

Proiecte naționale recente
• Proiectul “Enhancement and development of the 
professional expertise of the Romanian audio-visual 
sector”, PHARE
• Proiectul „Mass-media și cetățenia democratică”, 
CNCSIS 
• Proiectul „Dezvoltarea proiectată şi performanță în 
cercetarea doctorală de tip interdisciplinar”, CNCSIS
• Proiectul „Adaptarea ofertei educaționale la cerințele 
mediului profesional din domeniul relațiilor publice”, 
CNCSIS
• Proiectul „Cercetare privind practicile de blogging în 
jurnalismul românesc”, CNCSIS
• Proiectul „Practicienii de azi, profesioniștii de mâine ai 
televiziunilor”, POSDRU
• Proiectul „Consolidarea învăţământului francofon în 
ştiinţele comunicării”, cu finanțare AUF
• Proiectul „Universitate pentru viitor în societatea 
comunicării”, POSDRU 
• Cetăţeni europeni – (De)legitimatori ai unei Europe 
configurate în reţea (e-Eurociti), CNCS
• În anul 2010, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la fondare, 
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a fost 
distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, 
de către Preşedinţia României, iar decanul facultății a primit 
Ordinul „Serviciul credincios” în grad de Cavaler.

Facultatea de Jurnalism și 
Științele Comunicării
 

Adresă:  Bd. Iuliu Maniu, nr. 1–3, Complex Leu, corp A, etaj 6, sector 6, București, 061071

Telefon:  +4021–318.15.55, +40724.390.038
Fax:   +4021–313.62.17
E-mail:  secretariat@fjsc.ro
Website:  fjsc.unibuc.ro

6.10.
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Facultăți

Programe de studii
Licenţă
• Jurnalism
• Comunicare şi relaţii publice 
• Publicitate

Master
• Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice
• Comunicare şi resurse umane
• Jurnalism politic
• Jurnalism tematic
• Managementul instituţiilor media
• Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză)
• Media, comunicare publică şi globalizare (în limba engleză)
• Producţie multimedia şi audio-video
• Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării

Doctorat   
• Școala doctorală în Ştiinţele comunicării

Oportunități de carieră

Drumul poate începe prin Facultatea de Jurnalism, unde veți primi câteva unelte importante și necesare meseriei. Și poate cel mai important, să vă păstrați coloana în 
orice împrejurare și să scrieți și să vorbiți corect limba română. (Oana Dan, jurnalistă, Bucharest Daily News, Europa Liberă, NewsIn, Evenimentul Zilei , TVR, dela0.ro)

În 1997, am pornit cu ranița mea de soldat proaspăt trecut de bacalaureat, în lupta cu necunoscutul jurnalismului. Am câștigat câteva bătălii, dar nicio victorie nu 
ar fi fost posibilă fără instrumentele puse, în ranița de soldat, de profesorii din FJSC, de tutorii din stagiile de practică, chiar de foștii colegi. (Luiza Domnișoru, Șef 
Departament Relații publice, Renault România)

Sunt genul de absolvent norocos, care a ajuns să lucreze exact în domeniul dorit, pe postul ochit. Iar legătura dintre cum eram acum opt ani și cum sunt acum (copywriter 
într-una dintre cele mai mari agenții din țară) este FJSC – specializarea de Publicitate, facultatea unde am întâlnit oamenii și oportunitățile care m-au ajutat să-mi 
transform visul în realitate. (Teodora Ștefan, copywriter, Leo Burnett România)

• Jurnalist de presă scrisă și online
• Jurnalist de radio
• Jurnalist de televiziune
• Redactor
• Reporter
• Producător
• Editor
• Coordonator de programe radio-tv
• Corespondent de presă
• Specialist în publicitate și marketing 
• Copywriter 
• Art Director 
• Brand Manager 
• Media Planner 

• Specialist în Relaţii Publice 
• Organizator de evenimente 
• Animator de proiecte culturale 
• Coordonator de birou de presă 
• Purtător de cuvânt 
• Specialist în activitatea de lobby 
• Specialist în vânzări, marketing și relații publice 
• Specialist în domeniul resurselor umane și de 

personal 
• Designer grafică și multimedia 
• Producător audio-video 
• Cercetător mass-media (doctorat) 
• Cadru didactic universitar (doctorat)

Număr de cadre didactice titulare: 40
Număr de studenţi: 1259
Număr de laboratoare: 7
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Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, una dintre 
cele mai mari și mai importante facultăți din cadrul 
Universității din București, are o bogată tradiție în 
predarea limbilor și literaturilor străine. Cei peste 150 
de ani de istorie a Universității din București sunt, 
totodată, o istorie mereu ascendentă a predării limbilor 
și literaturilor străine. Începutul s-a făcut, cum era și 
firesc, cu latina și greaca veche, care s-au predat chiar 
de la înființarea Universității, din 1864, urmate de 
limba franceză în 1877. Zece ani mai târziu, în 1874, 
prin marele B. P. Hașdeu, care își începe cursul său de 
Filologie Comparată Indo-Europeană, Universitatea 
intră în circuitul de mari și incontestabile valori 
europene. Rând pe rând s-au înființat noi specializări 
filologice: italiană (1878), limbi slave (1891), germană 
(1905), spaniolă (1930), rusă (1934), engleză (1936). 
Ultima jumătate de secol, până în zilele noastre, a 
înregistrat cea mai mare dezvoltare a învățământului 
de limbi străine la Universitatea din București. Trecând 
prin diferite forme organizatorice, învățarea limbilor 
străine a devenit o preocupare majoră în cadrul 
Universității, o condiție esențială de afirmare a tinerilor. 
Un inventar al tuturor limbilor care s-au predat, în 
diferite ranguri și periodicități, ridică numărul acestora 
la cifra impresionantă de 42 de limbi. Astăzi se predau 
33 de limbi, dintre care neogreaca, turca, catalana, 
rromani, slovena, macedoneana, armeana, croata, 

bulgara, coreeana, japoneza și suedeza nu se regăsesc în 
portofoliul programelor de studiu din alte facultăți. 

Proiecte și premii
• Medalie de aur și premiul I – Competiție 
internațională, MARKSTRAT, în cadrul consorțiului 
European, DUKENET, Quimper, Franța
• Liste Goncourt. Le Choixroumain – eveniment patronat 
de Academia Goncourt
• Concursul național de traducere de text literar și de 
eseistică Festival di Lettura Giovane
• Implicare în peste 120 de proiecte și evenimente extra 
curriculare în fiecare an universitar
• Organizarea a numeroase conferințe și evenimente 
științifice de nivel internațional
• Activitatea de cercetare a facultății este impresionantă 
prin existența celor 17 centre de cercetare, fiecare dintre 
acestea desfășurând o puternică activitate de publicare 
prin revista centrului și prin colaborări cu organizații 
naționale și internaționale.
• Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a desfășurat 
activități dinamice de învățare a limbilor străine pentru 
studenți: Concursul de eseuri în limba franceză, Portalul 
Școala Online (secțiunea de limba franceză, secțiunea de 
limba slovacă etc).

Facultatea de Limbi și  
Literaturi Străine
 

Adresă:  Str. Edgar Quinet, nr. 5–7, sector 1, Bucureşti, 010017

     Str. Pitar Moş, nr. 7–13, sector 1, Bucureşti, 010451
Telefon:  +4021–305.19.54
Fax:   +4021–312.13.13
E-mail:  decanat@lls.unibuc.ro
Website:  lls.unibuc.ro

Să fii student al Facultății de Limbi și Literaturi Străine înseamnă să ai deschidere către lumea întreagă, curiozitate și dorința de a 
descoperi ceea ce există dincolo de granițe. Înseamnă pasiune nu doar pentru o anumită limbă străină, ci și pentru artă, istorie, economie, 
politică, pentru tot ceea ce construiește o societate. M-am înscris la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Filologie Engleză Franceză, 
pentru că eram pasionată de comunicare, de tot ceea ce înseamnă schimb de informații și mesaje și mediul în care se realizează, dar și 
pentru a aprofunda studiile de limbă franceză începute încă de la 6 ani. Doream să descopăr și mai multe despre cultura franceză, dar și 
despre cea britanică, despre originile și evoluția lor și am ajuns să descopăr și foarte multe despre mine însămi. Am avut norocul să am 
colegi minunați și să învăț de la adevărați dascăli care ne-au cultivat și încurajat curiozitățile, ne-au insuflat pasiunea pentru limbă și 
pentru literatură, ne-au dezvoltat gândirea critică și analitică, ne-au încurajat să adresăm și să ne adresăm întrebări și să vrem să aflăm 
mai multe. (Mihaela Drăghici – Marketing Manager Central-Eastern Europe QS, Londra, Marea Britanie)

6.11.
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Facultăți

Programe de studii
Licență
• Limba şi literatura străină A şi Limbă şi literatură străină B / Limba şi literatura română
 Limbi A: engleză, germană, neerlandeză, suedeză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, latină, neogreacă, 

arabă, chineză, japoneză, turcă, rusă, bulgară, sârbă, croată, polonă, cehă, slovacă, ucraineană, maghiară, 
rromani 

 Limbi B: engleză, germană, neerlandeză, suedeză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană, latină, 
coreeană, hindi, persană, rusă

• Studii culturale: Studii americane, Studii iudaice
• Traducători, interpreți, terminologi: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă
• Limbi Moderne Aplicate: engleză / franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă, cehă, slovacă, polonă, croată

Master 
• Studii culturale britanice (în limba engleză)
• Studii americane (în limba engleză)
• Lingvistică a limbii engleze. Metode și aplicații (în limba engleză)
• Studii franceze și francofone (în limba franceză)
• Strategii comunicaționale și interculturale – literare și lingvistice
• Studii est asiatice
• Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități
• Studii culturale slave: Rusia și țările slave din centrul și estul 

Europei
• Formarea interpreților de conferință
• Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
• Traducere specializată și studii terminologice 
• Studii religioase – texte și tradiții
• Cultura și limbajul organizațiilor europene (în limba engleză)
• Studii culturale balcanice
• Traductologie latino-romanică

Doctorat
• Limbi și identități culturale
• Studii literare și culturale

Oportunități de carieră
• Profesori în învățământul preuniversitar și universitar
• Cercetători
• Redactori în edituri și în presa scrisă
• Realizatori în domeniul audio-vizual
• Traducători și terminologi
• Interpreți de conferință
• Referenți de specialitate

Număr de cadre didactice titulare: 200
Număr de studenți: 3870
Număr de laboratoare: 12
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Tradiția Facultății de Litere coincide cu istoria 
învățământului superior modern din București. Școala 
Superioară de Litere a fost înființată pe 2 noiembrie 
1863 și a devenit, un an mai târziu, parte componentă 
a Universității din București, sub numele Facultatea 
de Litere și Filosofie. La început, facultatea a înglobat 
numeroase domenii fundamentale din câmpul științelor 
socio-umane. În timp, acestea au dus la organizarea altor 
facultăți din universitate. Astăzi, Facultatea de Litere 
dezvoltă specializări și programe de studii încadrate 
în domeniile fundamentale: științe umaniste și arte, 
științe ale comunicării și științe administrative. La ora 
actuală, Facultatea are cinci departamente și două școli 
doctorale. Programele de studii de licență, de masterat și 
de doctorat, precum și cercetările postdoctorale oferă o 
gamă foarte diversă de direcții teoretice și de analiză. În 
Facultatea de Litere se studiază, la nivel de teorie, la nivel 
de analiză și interpretare și la nivel istoric: fenomenele 
literare și lingvistice; fenomenele artistice și culturale 
și multimedialitatea; spațiul public și discursul public; 
comunicarea instituțională și comunicarea culturală; 
sistemele de info-documentare; sistemele de organizare și 
stocare a informației în lumea contemporană.
Facultatea de Litere a reprezentat în toată istoria sa un 
etalon științific al societății românești, numărând printre 
profesorii săi personalități culturale marcante. Această 
tradiție, a unui corp profesoral de elită, continuă și astăzi, 
ceea ce conferă Literelor bucureștene prestanță academică 
și vizibilitate internațională. 
Conexiunile Facultății de Litere cu viața științifică și 
culturală românească au fost întotdeauna strânse și 
deosebit de productive: în perioada interbelică au luat 
ființă în cadrul Facultății de Litere cele mai importante 
institute de cercetare din București, înglobate ulterior 
în Academia Română, precum și reviste științifice de 
referință. Respectând tradiția, Facultatea de Litere are 
astăzi proiecte și programe comune cu: institute ale 
Academiei; marile universități; biblioteci, depozite de 
carte și arhive; muzee; galerii de artă; teatre; centre 
culturale; asociații și uniuni profesionale. Relațiile sale de 
colaborare și parteneriatele cu mediul public și cu mediul 
privat se desfășoară atât în plan internațional, cât și în 
plan național sau chiar regional.
Facultatea de Litere are, de asemenea, în prezent, 
reprezentanți la lectoratele române de la Padova, 
Calabria, Heidelberg, Salamanca, Bruxelles, Oxford, Tel 
Aviv și strânse legături cu specialiștii străini în studii 
românești și cu asociațiile de românistică din lume. Sunt 
în desfășurare schimburi de studenți și de cadre didactice 
și acorduri pentru școli de vară cu instituții universitare 
din Europa și din SUA; sute de studenți străini beneficiază 
de cursuri și prelegeri susținute de membri ai corpului 
profesoral al facultății în cadrul anului pregătitor sau la 

Școala internațională de Vară a universității, ajunsă la a 
56-a ediție. Participările anuale la colocviile naționale și 
internaționale și publicațiile științifice cu caracter cultural 
sunt, de asemenea, numeroase, ceea ce plasează Facultatea 
de Litere în topul instituțiilor universitare din România.
Facultatea de Litere are pivilegiul de a-și desfășura 
activitatea în principal în clădirea monumentală a 
Universității din centrul Bucureștiului. Impresionantul 
Hol de Marmură este unul dintre locurile reprezentative 
pentru clădirea originală, alături de Sala de lectură, 
ambele restaurate recent și redate comunității universitare 
cu valoarea lor culturală și istorică remarcabilă.

Proiecte și premii
• Proiecte de dezvoltare cu finanțare internațională 
(proiecte POSDRU pentru burse doctorale și 
postdoctorale; proiecte pentru stagii de practică pentru 
studenți: SOCIUS; Atelier360; DigiPub)
• Proiecte de cercetare cu finanțare națională (MARIS; 
FIGURA: corp/artă/spațiu/limbaj)
• Platforme integrate (cercetare științifică și activități 
culturale) cu finanțare public-privat (DADA)
• Programe de cercetare cu finanțare regională (Etnologie)
• Serii de colocvii internaționale anuale (Lingvistică; 
Studii literare; Științe ale comunicării și Studii culturale)
• Conferințe periodice ale unor invitați din universități 
străine de prestigiu
• Serii de publicații științifice (reviste de specialitate; 
volume cu lucrările colocviilor internaționale)
• Serii de laboratoare de cercetare (InterArte; Laboratorul 
de cercetare în Științe ale comunicării; Centrul de 
lingvistică computațională; Centrul DIGI-INFO)
• Proiecte de colaborare cu Institutul de Lingvistică „Iorgu 
Iordan – Al. Rosetti” din București al Academiei Române
• Premii pentru volume științifice, de eseuri sau de 
beletristică la festivaluri de carte sau acordate de uniunile 
și asociațiile profesionale
• Acorduri Erasmus pentru studenți și profesori (printre 
care: Universitatea din Cambridge, Universitatea 
Sorbonne 1 Panthéon, Universitatea Liberă din Bruxelles, 
Universitatea La Sapienza din Roma)
• Colocvii științifice naționale ale studenților și volume cu 
lucrările premiate (Bucharest Letters Colloquia)
• Premii ale studenților la colocvii naționale de specialitate
• Volume omagiale sau dedicate memoriei profesorilor 
facultății
• Conferințe culturale (Valorile noastre; Conferințele 
alumnilor Facultății de Litere; Întâlniri în bibliotecă; 
Conferințele lunare ale Departamentului de Științe ale 
Comunicării sau ale Departamentului de Lingvistică; 
conferințe departamentale)
• Spectacole studențești ale facultății

6.12. Facultatea de Litere
 

Adresă:  Str. Edgar Quinet, nr. 5–7, sector 1, București, 010017
Telefon:  +4021–313.43.36, +4021–313.88.74, +4021–313.88.75, +4021.314.61.77
Fax:   +4021–313.43.36
E-mail:  pr@litere.ro
Website:  litere.ro
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Facultăți

Progrme de studii
Licență
• Limba și literatura română – Limbă și literatură străină
• Studii europene 
• Etnologie 
• Literatură universală și comparată – Limbă și literatură străină
• Comunicare și relații publice
• Științe ale informării și documentării 
• Asistență managerială și secretariat

Master   
• Studii literare 
• Teoria și practica editării 
• Studii avansate în lingvistică
• Didactici ale disciplinelor filologice
• Modele de comunicare și relații publice
• Consultanță și expertiză în publicitate 
• Gestionarea informației în societatea contemporană
• Cultură și politică în context european și internațional
• Etnologie, antropologie culturală și folclor
• Cultură și civilizație ebraică
• Managementul informației și al documentelor
• Teoria și practica imaginii
• Societate, multimedia, spectacol

Doctorat    
• Școala Doctorală în Filologie (Lingvistică, Studii Literare)
• Școala Doctorală pluridisciplinară „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”

Oportunități de carieră
• Învățământ de toate gradele (cu dublă specializare pentru absolvenții LLR-LLS și LUC)
• Mass media culturale (redactori, atașați de presă, referenți de specialitate)
• Edituri și redacții, instituții culturale (funcționari culturali, organizatori de evenimente, manageri culturali, traducători etc.)
• Institute de cercetare în domeniile: științe umaniste și arte (filologie, istorie, studii culturale, arte și arhitectură)
• Firme de relații publice și agenții de publicitate (specialiști în comunicare)
• Biblioteci, centre de informare și documentare, structuri și sisteme infodocumentare (experți în transferul de 

informații, referenți de specialitate, bibliotecari cu studii superioare, documentariști)
• Instituții europene (consultanți, experți în politici europene, manageri culturali)
• Departamente de resurse umane și de secretariat (asistenți de management, secretari cu studii superioare, consilieri în 

probleme de informare și de documentare, inspectori de specialitate etc.)
• Instituții culturale (istorici şi critici de teatru, de film, de coreografie, de arte vizuale, scenografi şi arhitecţi de decor, 

artiști vizuali, muzeografi şi documentarişti, manageri de spectacol, manageri culturali, secretari de redacţie, redactori 
culturali, referenți de specialitate)

Număr de cadre didactice titulare: 124
Număr de studenți: 2932 
Număr de laboratoare: 7
De ce am dat la Litere? Am ales Literele bucureştene datorită profesorilor. Pe vremea când eram licean în provincie, urmăream «Profesiunea mea, cultura», 
emisiunea pe care Nicolae Manolescu o ţinea la Pro TV, iar cineva îmi împrumutase Figura spiritului creator, de Eugen Negrici. Am ştiut atunci că nu pot urma 
cursurile altei facultăţi. Trebuia neapărat să dau admitere la Bucureşti pentru a-i avea profesori pe Nicolae Manolescu şi pe Eugen Negrici! 
Şi nu mi-a fost uşor. Făcusem un liceu modest, şi încă de profil real, din provincie, astfel că am luat admiterea abia din a doua încercare. Dar n-am regretat niciodată 
acel an pierdut, pentru că tot ce-am învăţat şi toate întâlnirile pe care le-am avut în anii facultăţii m-au influenţat şi m-au ajutat enorm. Fără cursurile de teoria 
literaturii şi încrederea însufleţită de doamna Antoaneta Tănăsescu, probabil că n-aş fi continuat să scriu literatură sau aş fi scris lucruri convenţionale – în plus, 
m-a provocat să traduc, peste ani, din Lewis Carroll. Cine ştie dacă aş fi ajuns vreodată cronicar literar dacă n-aş fi mers pe mâna Ioanei Pârvulescu, cea care m-a 
remarcat la seminar şi m-a chemat să scriu recenzii în România literară, acolo unde a început ceea ce astăzi aş putea numi cariera mea. La cenaclul ţinut atunci 
de Mircea Cărtărescu am aflat zeci de nume de scriitori, români şi străini, care m-au format şi care acum sunt printre favoriţii mei (de Mircea Horia Simionescu 
sau Ernesto Sábato acolo am auzit pentru prima dată). Mircea Vasilescu m-a angajat la Dilema veche de pe băncile masteratului, iar un an mai târziu scoteam 
împreună Dilemateca. Şi, în general, nu voi putea cuantifica niciodată cât le datorez unor profesori precum Paul Cornea sau altora, care, din păcate, nu mai sunt 
printre noi (Theodor Hristea, Dan-Horia Mazilu sau Corneliu-Mihai Ionescu). Cu toţii mi-au oferit nu doar cunoştinţe, ci şi perspective şi oportunităţi. Împreună 
cu Nicolae Manolescu, spre exemplu, am ajuns să alcătuiesc o antologie cu cele mai bune povestiri ale lui Mihail Sadoveanu... Am fost o generaţie foarte bună, iar 
asta le-o datorăm şi profesorilor de la Litere. Sunt mândru că am fost student aici. (Marius Chivu, redactor-editor Dilema veche și Dilemateca)
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La înființarea Universității din București, în anul 1864, 
s-a constituit în cadrul ei o Facultate de Științe, cu o 
secție de Matematică. În 1949, din Facultatea de Științe 
s-a desprins Facultatea de Matematică și Fizică, din care, 
în 1962, s-a înființat Facultatea de Matematică.  
Din 2002, aceasta se numește Facultatea de Matematică 
și Informatică.
Facultatea este cea mai bună dintre cele de profil 
din țară, fiind clasificată în categoria A la domeniile 
Matematică (locul 3) și Informatică (locul 1). Tehnologia 
informației este un program de studii nou introdus în 
facultate, dar foarte dinamic.
Facultatea dispune de o bază materială bine dotată, 
care include bibliotecă, amfiteatre și săli multimedia, 
laboratoare de informatică, dar și laboratoare specializate 
(de baze de date, rețele de calculatoare, robotică, 
matematici aplicate și statistică). 
Studenții facultății beneficiază de burse subvenționate de 
stat, burse private și burse în străinătate.
Facultatea colaborează cu instituții guvernamentale și 
companii din domeniile financiar-bancar, asigurări, 

tranzacții bursiere, dezvoltare de software, integrare 
de sisteme informatice, telecomunicații, precum și 
alte companii mari, cu divizii informatice proprii. 
Angajabilitatea în domeniu a absolvenților facultății este 
foarte mare (peste 90%).

Proiecte și premii
• Studenții facultății participă în mod constant și obțin 
numeroase premii și distincții la concursuri naționale 
și internaționale, de matematică (Concursul „Traian 
Lalescu”, SEEMOUS, IMC), informatică (Olimpiada 
Națională de Informatică pentru Studenți, ACM-ICPC) 
și diverse alte concursuri de proiecte software și idei 
antreprenoriale.
• Corpul profesoral al facultății este implicat în proiecte 
de cercetare naționale și internaționale, membrii săi fiind 
recompensați cu numeroase premii și distincții (premii 
pentru articolele publicate, premii pentru activitatea de 
cercetare, premii ale Academiei Române etc).

Facultatea de Matematică și 
Informatică
 

Adresă:  Str. Academiei, nr. 14, sector 1, București, 010014
Telefon:  +4021–314.28.63
Fax:   +4021–315.69.90
E-mail:  secretariat@fmi.unibuc.ro
Website:  fmi.unibuc.ro

6.13.
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Facultăți

Programe de studii
Licență
• Informatică 
• Informatică (învățământ cu frecvență redusă)
• Matematică
• Matematici aplicate
• Matematică informatică
• Tehnologia informației

Master   
• Algoritmi și bioinformatică
• Baze de date și tehnologii WEB
• Baze de date și tehnologii WEB (învățământ cu frecvență redusă)
• Inginerie software
• Inteligență artificială
• Programare declarativă
• Sisteme distribuite
• Algebră, Geometrie și Criptografie (în limba română; în limba engleză)
• Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie)
• Analiză matematică și aplicații
• Probabilități și statistică în finanțe și științe

Doctorat   
• Matematică
• Informatică

Oportunități de carieră
• Actuar, analist financiar bancar, specialist sistem asigurări, statistician 
farmacolog

• Administrator baze de date, rețele de calculatoare și de telefonie peste Internet (VoIP)
• Analist software, consultant în informatică, proiectant sisteme informatice
• Inginer de sistem informatic, specialist IT
• Manager de proiect informatic
• Profesor în învățământul preuniversitar
• Profesor în învățământul universitar / cercetător științific
• Programator (sisteme enterprise, web și mobile)

Număr de cadre didactice titulare: 90
Număr de studenți: 2205
Număr de laboratoare: 20

Domeniul meu de cercetare, Bioinformatică și Biologie Sistemică (Bioinformatics and Systems Biology) are un profund caracter 
multidisciplinar, îmbinând metode matematice și computaţionale în efortul de a înțelege mai bine fenomene biologice complexe. 
Programa de licenţă în Informatică de la Universitatea din București a avut o contribuție importantă în formarea mea ca cercetător. 
Pregătirea matematică solidă, incluzând matematici continue și discrete, logică, algebră și geometrie, îmbinată cu metode numerice, 
tehnici computaționale și de programare a calculatoarelor, au fost și sunt baze solide în cariera mea profesională. (Ion Petre, profesor 
la Department of Information Technologies, Åbo Academi University, Turku, Finlanda)
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Facultatea de Psihologie și Științele Educației este 
o unitate de învăţământ şi cercetare modernă şi 
reprezentativă, cu statut de lider naţional, în variate 
arii de specializare profesională şi ştiinţifică. Misiunea 
facultății este de a contribui, prin programele de studii 
oferite, prin proiectele de cercetare-dezvoltare şi prin cele 
de responsabilitate socială, la formarea iniţială şi continuă 
a unor specialişti de înaltă calificare şi la avansarea 
cercetării ştiinţifice în domeniile psihologiei şi ştiinţelor 
educației, precum şi la dezvoltarea socială şi comunitară.
Această perspectivă presupune ca direcţii concrete de 
acţiune activităţi de formare şi dezvoltare profesională a 
studenţilor, activităţi de expertiză, consiliere şi cercetare, 
precum şi activităţi de suport şi servicii competente, de 
calitate, centrate pe persoană, în acord şi pentru dinamismul 
unei societăţi bazate pe cunoaştere şi competitivitate.
Structura instituţională a Facultății include 4 
departamente: Psihologie, Ştiinţele Educaţiei, 
Psihopedagogie specială şi Departamentul de Formarea 
Profesorilor, două filiale (Buzău, Focşani) și o redutabilă 
școală doctorală. 
Având în vedere specificul activităţilor aferente domeniilor 
de specializare, natura proiectelor desfăşurate, aria de 
expertiză a cadrelor didactice şi a studenţilor, facultatea 
urmăreşte în mod constant creșterea vizibilității 
instituționale şi responsabilităţii sociale a Facultății de 
Psihologie și Științele Educației în viața publică. Acest lucru 
se realizează în primul rând prin implicarea profesorilor şi a 
studenţilor în programe cu finalitate socială explicită, cum 
ar fi: consultanță de specialitate acordată unor organisme 
naționale și unor organizații non-profit în programe-suport 
pentru diverse categorii de persoane, asistarea socio-
educaţională a grupurilor dezavantajate, diferitele proiecte 
de recuperare psihologică şi reintegrare socială, proiecte de 
educație urbană etc.
Alături de implicarea socială a membrilor corpului 
academic merită menţionată contribuţia experţilor noştri 
la elaborarea, fundamentarea și / sau implementarea unor 
politici publice și strategii sectoriale la nivel internațional 

sau național în domeniile noastre de activitate (politici 
educaționale, sociale etc.). Expertiza membrilor 
Facultăţii a fost valorificată într-o multitudine de astfel de 
documente și inițiative la dezvoltarea cadrului de referinţă 
a curriculumului naţional, a politicilor de formare a 
personalului didactic sau a strategiilor de integrare socio-
educaţională a persoanelor cu cerinţe educative speciale etc.
În cadrul Facultății funcționează și Departamentul de 
Învăţământ la Distanţă și Frecvență Redusă, înființat 
în 1991, care oferă programele de studii Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar (studii universitare 
de licenţă) şi Management educaţional, Consiliere 
şcolară şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în 
Educaţie (studii universitare de masterat), acreditate de 
către ARACIS în forma IFR.

Proiecte și premii
• Programul de licență Pedagogie double-degree, derulat 
în parteneriat cu VIA University College din Danemarca
• Programul de masterat interdepartamental în Educație 
și Dezvoltare Timpurie / Early Childhood Education and 
Development (ECED)
• Lector univ. dr. Alecu Lucian – Premiul „Profesor 
Bologna” în cadrul Galei Profesorului Bologna organizată 
de ANOSR 
• Conf. univ. dr. Golu Florinda – Premiul „Alma Mater” 
– pentru contribuţii la cercetarea ştiinţifică şi validarea 
metodei DPU în consilierea şi educaţia copiilor – acordat 
de Institutul SPER, 2014 
• Prof. univ. dr Negovan Valeria – 2015 – Laureat 
„Profesor BOLOGNA – Marii profesori care ne inspiră”.
distincţie decernată de Alianţa Naţională a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România, ANOSR
• Asist. univ.dr. Podină Ioana – Premiul CNCS – 
UEFISCDI pentru publicații științifice, Premiul de 
excelență în cercetare doctorală „Florian Ștefănescu-
Goangă”, UBB

Am absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în anul 1996, făcând parte din a doua generaţie de absolvenţi, după redeschiderea 
facultăţii în 1990. Încă am sentimentul că deţin privilegiul de a aparţine unei generaţii de profesionişti. Profesionişti prin muncă, minte, corp şi 
sufletele oamenilor. Profesorii mei m-au inspirat nu numai prin ştiinţele educaţiei, dar şi prin ghidul relaţiilor interpersonale şi prin flacăra unei 
curiozităţi care nu ar trebui să ardă.
În anii care au trecut de la absolvirea mea, am observat cu interes şi recunosc cu mândrie nu doar vastele direcţii ale angajării profesioniste ale absolvenţilor 
facultăţii noastre, dar şi perseverenţa în a schimba comunităţile din jur. Şi mai cred că meritul acestei facultăţi este acela că pregăteşte EDUCATORII, oameni 
care au harul de a preda, de a promova educaţia în şcoli şi mai ales de a încuraja prin munca şi exemplul lor.
Trăim în secolul vitezei marcat de conflicte economice şi politice, mai ales de cele sociale şi culturale. Oamenii needucaţi sunt mai expuşi ca niciodată la 
abuzuri, marginalizare şi manipulare. Educaţia a pierdut teren în lista priorităţilor de buget naţional şi international. În mod paradoxal, în același timp, 
educaţia, înţeleasă ca o expresie şi o sinteză a abilităţilor de a identifica, procesa şi a utiliza informaţia, devine un instrument de reformă socială, un stimul 
cultural şi politic al revoluţiilor. (Raluca Verweijen-Slamnescu, organizator de traininguri de instruire privind drepturile copiilor)

6.14.
Facultatea de Psihologie şi  
Știinţele Educaţiei

Adresă:  Şos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti, 050663

Telefon:  +4031–425.34.45, +4031–425.34.46, +4031–314.53.89
Fax:   +4031–425.34.46
E-mail:  secretariat@fpse.unibuc.ro
Website:  fpse.unibuc.ro
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Facultăți

Programe de studii
Licență   
• Psihologie
• Pedagogie
• Psihopedagogie specială
• Pedagogia învățământului primar și preșcolar (București, Buzău, Focșani)

Master 

Oportunități de carieră

Număr de cadre didactice titulare: 85
Număr de studenți: 3331 la studii universitare, 6050 la studii de certificare pentru profesia didactică
Număr de laboratoare: 6

Doctorat   
• Psihologie
• Științe ale educației

• Activitate didactică în învățământul preuniversitar și 
universitar

• Activitate de cercetare în instituțiile de profil
• Activitate de consiliere, orientare școlară și profesională
• Expertiză în laboratoarele de criminalistică și 

evaluare juridică
• Testare psihologică în transporturi
• Consiliere și psihoterapie (personală, de familie,  

de grup etc.)
• Asistență psihologică în instituțiile din domeniul 

sănătății și al asistenței sociale
• Managementul resurselor umane în organizații
• Consultanță psihologică în organizațiile 

guvernamentale, nonguvernamentale sau private
• Advertising și publicitate
• Cunoașterea și analiza fenomenelor sociale (politică, 

cultură, religie)

• Asistență psihologică în sport
• Expertiză psihologică în laboratoarele instituțiilor 

militare
• Managementul și administrarea instituțiilor 

educaționale
• Activități în organizațiile nonguvernamentale de 

profil
• Marketing educațional
• Programe de educație permanentă
• Activități de consultanță și evaluare de programe
• Expertiză în proiectarea și implementarea 

curriculum-ului
• Asistență psihopedagogică și socială
• Terapie logopedică
• Recuperarea diferitelor tipuri de handicap

Psihologie

• Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială 
unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

• Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, 
cuplului şi a familiei

• Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică
• Managementul formării psihologilor în psihologia  

muncii, transporturilor şi serviciilor / Psihologia 
muncii, transporturilor și serviciilor

• Evaluare și intervenție psihologică în domeniul 
educațional

• Psihologie organizaţională şi managementul 
resurselor umane

• Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
• Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane
• Psihotraumatologie și asistare psihologică
• Psihologia sănătății – Cercetare și optimizare 

comportamentală

Științe ale educației

• Formarea formatorilor
• Managementul şi evaluarea organizaţiilor și 

programelor educaţionale
• Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
• Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic / 

Învățare. Inovare și coaching în educație 
• Psihopedagogia şcolii inclusive
• Terapia logopedică în procesele de comunicare
• Educație presecundară. Politici și strategii de 

dezvoltare
• Educație timpurie
• Management educațional (în Focșani și Buzău)
• Mentoratul în educație
• Pedagogii alternative și artă teatrală în educație
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Dacă în 1906 sociologia figura ca disciplină în cadrul 
Facultății de Litere și Filosofie, în 1910 aceasta apare 
organizată sub forma unei specializări de sine stătătoare 
în cadrul Universității din București. Perioada 
interbelică este și perioada de maximă expansiune 
a cercetării și învățământului sociologic românesc, 
de clasicizare a acestuia cu Școala Sociologică de la 
București, întemeiată de eminentul profesor Dimitrie 
Gusti. Învățământul sociologic a fost desființat în 1947, 
reînființat în 1966 și din nou desființat în 1978.
Între anii 1929 și 1952 învățământul în domeniul 
asistenței sociale a funcționat ca profil universitar în 
cadrul Școlii Superioare de Asistență Socială „Principesa 
Ileana”, sub conducerea sociologului Henri H. Stahl.  
În perioada 1952–1969, Școala Superioară de Asistență 
Socială de 4 ani a fost redusă la 3 ani, iar în anul 
1969 învățământul în asistență socială a fost complet 
desființat, considerându-se că problemele sociale pot fi 
rezolvate prin mecanisme administrativ-birocratice și 
politice bazate pe ideologia sistemului comunist.
După anul 1989 asistăm la o revigorare a învățământului 
în Sociologie și Asistență Socială. În prezent, facultatea 
formează specialiști în științele sociale prin cele patru 
specializări ale sale, Sociologie, Resurse Umane, 
Antropologie și Asistență Socială. Facultatea de 
Sociologie și Asistență Socială a cunoscut o creștere 
explozivă în ultimii ani, în mod special prin dezvoltarea 
învățământului la nivel de master și doctorat. Susținerea 
organizatorică a acestei creșteri s-a făcut prin mărirea 
spațiului de învățământ, concret prin extinderea clădirii 
facultății: noua clădire oferă un spațiu de învățământ ce 
dublează spațiul anterior.
Cercetarea aplicată este reprezentată de cele opt centre 
de cercetare, în care colaborează profesori, masteranzi 
și doctoranzi: Centrul de Studii Europene asupra 
Ocupării Forței de Muncă și Politicilor Sociale, Centrul 
de Cercetare a Structurilor și Proceselor Sociale, Centrul 
de Geopolitică și Antropologie Vizuală, Centrul pentru 
Vârsta a Treia, Centrul de Studii Media și Noi Tehnologii 
de Comunicare, Centrul pentru politici de Securitate 
Regională, Prevenirea și Combaterea Drogurilor și 
Criminalității, Centrul de Cercetări în Resurse Umane, 

Management și Marketing, Centrul de Cercetare și 
Inovație în Servicii Sociale.

Proiecte și premii
În cadrul Facultății se desfășoară constant proiecte de 
cercetare internaționale, în care sunt implicați tineri 
cercetători și studenți. 
• Facultatea este partener în proiectul FP7 EUCROSS – 
“Crossing borders making Europe”.
• Facultatea este implicată în proiecte europene privind 
infrastructuri mari de cercetare (ESFRI): proiectul 
FP6 CESSDA – PPP și proiectul FP7 în derulare “Data 
without Boundaries”.
• Facultatea este partener în proiectul internațional 
HOUWEL – “Housing markets and welfare state 
transformations: How family housing property is 
reshaping welfare regimes”.
• Facultatea este parte a Korea Foundation Global 
E-School in Eurasia Project(2012–2017). 
• Tematica influenței internetului asupra copiilor a fost 
cuprinsă în două proiecte derulate de către profesori ai 
Facultății: EU Kids Online III și Net Children Go Mobile.
• De asemenea, Facultatea este partener în numeroase 
proiecte de cercetare în sfera justiției cu finanțare de 
la Comisia Europeană (ISTEP; ERASMUS – Criminal 
Justice Social Work). 
• Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 
organizează și școli de vară cu participare și vizibilitate 
internațională, precum Summer School on R.
• Facultatea editează patru reviste științifice în limba 
engleză, cu vizibilitate în comunitatea academică 
internațională: International Review of Social Research 
(www.irsr.eu), Compaso – Journal of Comparative 
Research in Anthropology and Sociology (compaso.
eu), European Journal of Probation (www.ejprob.ro), 
Revista de Asistență Socială / Social Work Review (www.
revistadeasistentasociala.ro/). 
• Doctoranzii din Școala Doctorală de Sociologie 
contribuie la editarea în limba română a revistei 
Asociației Internaționale de Sociologie Global Dialogue 
(www.isa-sociology.org/global-dialogue/).

Facultatea de Sociologie și  
Asistență Socială
Adresă: Str. Schitu Măgureanu, nr. 9, sector 1, București, 010181

Telefon:  +4021–315.31.22, +4021–314.03.26
Fax:   +4021–315.83.91
E-mail:  admiteresas@sas.unibuc.ro
Website:  sas.unibuc.ro

Când m-am înscris la Sociologie, nu știam foarte multe despre această facultate. În liceu am făcut sociologie în clasa a XI-a, iar ce m-a 
impresionat cel mai mult a fost discursul domnului profesor, ușurința cu care acesta ne vorbea despre societatea de astăzi. Acum deja, în 
anul IV fiind, pot spune că această facultate mi-a schimbat modul de a gândi, de a vedea lucrurile, de a judeca ce se întâmplă în jurul 
meu, iar acest lucru se datorează în primul rând profesorilor care sunt foarte deschiși și care chiar ascultă ceea ce ai de spus. (Virgil 
Brumaru, absolvent 2008, specializarea sociologie, angajat al UEFISCDI) 

6.15.
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Facultăți

Programe de studii
Licență
• Sociologie
• Resurse umane 
• Antropologie
• Asistență socială

Master  
• Managementul resurselor umane
• Cercetare sociologică avansată
• Studii de securitate
• Antropologie și dezvoltare comunitară și regională
• Sondaje de opinie, marketing și publicitate
• Politici publice și management în administrația publică
• Devianță socială și criminalitate
• Master of Research in Sociology (MoRiS)
• Consiliere în asistența socială
• Managementul serviciilor sociale și de sănătate
• Probațiune 
• Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri
• Grupuri de risc și servicii sociale de suport

Doctorat
• Sociologie

Specializarea sociologie

• Institute pentru sondarea opiniei publice 
• Departamente de resurse umane
• Consiliere politică
• Administrație publică și politici publice 
• Organizații nonguvernamentale 
• Învățământ preuniversitar și universitar 
• Agenții și programe europene de dezvoltare 
• Relații publice 
• Marketing
• Urbanism și demografie 
• Cercetare științifică academică 
• Mass-media și publicitate
• Servicii de informații

Specializarea asistență socială

• Administrație publică (direcții de asistență 
socială și servicii specializate, școli, spitale, 
penitenciare, ministere etc.) 

• Protecția familiei și copilului 
• Asistența grupurilor în risc
• Activități de tip consiliere și protecție a victimelor
• Asistență și consiliere școlară 
• Consiliere psiho-socială
• Instituții centrate pe management de proiecte 
• Instituții de stat cu departamente de politici sociale
• Organizații cu programe de dezvoltare 
comunitară

• Organizații neguvernamentale cu profil social
• Politici sociale, probațiune, programe sociale și  
socio-medicale

• Supervizare în asistență socială

Număr de cadre didactice titulare: 57
Număr de studenți: 2450
Număr de laboratoare: 5

Oportunități de carieră
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Facultatea de Științe Politice a Universității din București, 
fondată în 1991, este instituția românească de profil cea 
mai bine conectată internațional și care oferă studenților 
săi cel mai complex pachet de servicii educaționale din 
România. De asemenea, este singura facultate de științe 
politice din țară care oferă un parcurs complet licență 
– master – doctorat în trei limbi: română, engleză și 
franceză. Facultatea de Științe Politice a Universității din 
București este și facultatea de științe politice din România 
cu cei mai mulți profesori specializați în științe politice, 
iar corpul său profesoral este format aproape în întregime 
în universități occidentale prestigioase (ex. École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Institut d’Études 
Politiques Paris, University of Oxford, Università degli 
Studi di Bologna, Université Libre Bruxelles, Central 
European University, Pensylvania State University, 
ș.a.). Nu în ultimul rând, facultatea oferă studenților 
și o perspectivă inter- sau pluri-disciplinară, având 
cadre didactice specializate în istorie, sociologie, drept, 
economie și filosofie.
Anual, în cadrul facultății sunt organizate numeroase 
manifestări științifice și profesionale, adesea 
internaționale, prin care studenții au ocazia să vină 
în contact direct, atât cu cercetarea de avangardă din 
domeniu, cât și cu potențiali recrutori de pe piața muncii. 
Mai mult, toți studenții participă la stagii de practică 
de minim un semestru în instituții relevante pentru 
specializarea lor, iar aceste stagii sunt recunoscute ca 
parte a programelor de studii la care sunt înscriși. Toți 
absolvenții programelor de licență în limbi străine pot, 
pe baza diplomei și a suplimentului la diplomă, să obțină 
fără concurs certificatul de traducător autorizat de la 
Ministerul Justiției.

Proiecte și premii
• O parte din membrii corpului didactic au o îndelungată 
experiență de lucru în afara mediului academic, în special 
la nivel internațional, activând ca ambasadori, judecători 
la curți internaționale sau experți în organizații, 

programe și proiecte guvernamentale și  
non-guvernamentale internaționale.
• Facultatea are parteneriate cu aproximativ 50 de 
universități de top din întreaga lume, care permit 
mobilitatea internațională a studenților; totodată, 
facultatea are o serie de programe de studii integrate în 
consorții universitare europene și programe de master în 
limbi străine care oferă posibilitatea obținerii unei duble 
diplome (din partea Universității din București și din 
partea universității partenere din străinătate).
• Facultatea încheie constant parteneriate care permit 
efectuarea de stagii de practică și pregătire profesională, 
semnând acorduri cu organizații internaționale 
guvernamentale și non-guvernamentale, cu cele mai 
importante instituții guvernamentale (Ministerul 
Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român, 
Președinția României, Institutul European din România, 
IICCMER ș.a.) și organizații non-guvernamentale din 
România, precum și cu organizații mass-media, firme de 
consultanță și marketing politic.
• Profesorii Facultății de Științe Politice își publică 
cercetările la edituri și reviste prestigioase, naționale și 
internaționale; de asemenea, aceștia coordonează proiecte 
de cercetare și / sau dezvoltare instituțională, naționale 
sau internaționale, în care sunt implicați și studenții, 
masteranzii și doctoranzii facultății.
• În 2012, proiectul inițiat de Facultatea de Științe 
Politice pentru înființarea unui Centru francofon de 
studii avansate în științe sociale a adus Universității din 
București prestigiosul premiu „Louis D.” al Academiei 
Franceze.
• În decembrie 2015, Centrul pentru Studii de Dezvoltare 
şi Cooperare Internaţională (IDC) a primit din partea 
Ministerului Român al Afacerilor Externe și a partenerilor 
săi din societatea civilă, mediul guvernamental și mediul 
de afaceri „Premiul de Excelență Academică” în domeniul 
cooperării internaționale pentru dezvoltare, acordat în 
cadrul Galei Solidarității Internaționale, evenimentul 
oficial de închidere în România a Anului European pentru 
Dezvoltare 2015, o inițiativă a Comisiei Europene.

6.16. Facultatea de Științe Politice

Adresă 1:  Str. Negru Vodă, nr. 3, sector 3, București, 030774

Adresă 2:  Str. Spiru Haret, nr. 8, sector 1, București, 010175
Telefon:  +4021–313.90.07
Fax:   +4021–310.08.94
E-mail:  contact@fspub.unibuc.ro, admitere@fspub.unibuc.ro
Website:  fspub.unibuc.ro
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Programe de studii
Licență  
• Științe politice (în limba română; engleză; franceză)
• Studii de securitate
• Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)

Master    
• Politică comparată: Politică și societate în Europa Centrală și Orientală (în limba engleză)
• Politica în Europa: State, frontiere, societăți (în limba franceză)
• Politicile egalității de șanse în context românesc și european (în limba română; în limba franceză)
• Politică europeană și românească
• Relații internaționale
• Studii europene

Doctorat 
• Studii doctorale în științe politice

Oportunități de carieră
• Instituții din România – Ministerul Afacerilor Externe, Parlamentul României, Administrația 

prezidențială, Ministere, Institutul Diplomatic Român, Institutul European din România
• Instituții europene – Comisia Europeană, Parlamentul European, Oficiul pentru Publicații al Uniunii 

Europene
• Ambasade și organizații internaționale – British Embassy Bucharest, Agence Universitaire de la 

Francophonie
• Învățământ universitar și cercetare – universități din România, Europa, Asia, SUA și Canada; institute 

de cercetare românești și din străinătate
• Organizații non-guvernamentale (ONG) – naționale și internaționale
• Consultanță politică – în instituții și agenții naționale și internaționale, partide politice
• Mass media și comunicare – presa scrisă și audio-vizuală, departamente de comunicare ale unor 

companii naționale și internaționale

Număr de cadre didactice titulare: 45
Număr de studenți: 1200
Număr de laboratoare: 1 laborator de limbi străine și informatică, 4 centre de cercetare

Având posibilitatea să privesc retrospectiv, pot afirma cu certitudine că FSP este locul în care poți afla cum funcționează politica și societatea în 
ansamblul ei. Facultatea este foarte bine conectată la nivel internațional, oferindu-ne posibilități multiple de studii în străinătate. Doru Frănțescu 
(Director și co-fondator al VoteWatch Europe, institut de analiză și comunicare a afacerilor europene aflat la Bruxelles)
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Facultatea de Teologie Ortodoxă

Adresă:  Str. Sf. Ecaterina, nr. 2, sector 4, Bucureşti, 040155

Telefon:  +4021–335.61.17
Fax:  +4021–335.41.83
E-mail:  contact@ftoub.ro
Website:  ftoub.ro

După Unirea Principatelor sub Alexandru Ioan Cuza 
au existat încercări ale unor ierarhi și ale Sinodului 
General al Bisericii Ortodoxe Române de a înființa o 
facultate de teologie. Aceste încercări au făcut ca, în cele 
din urmă, deschiderea oficială a Facultății de Teologie 
sa aibă loc la data de 12 noiembrie 1881. Aceasta avea 
sediul în clădirea Universității, iar corpul profesoral 
era format din 7 profesori care predau cursurile gratuit 
pentru aproximativ 50 de studenți. Din cauza greutăților 
financiare, în anul 1883, cursurile s-au închis, însă la 4 
noiembrie 1884 ele au fost redeschise. Abia în anul 1890, 
Legea privind Facultatea de Teologie din București, 
publicată în Monitorul Oficial, nr. 74, din ziua de marți 
3 / 15 iulie 1890, recunoaște înființarea acestei Facultăți. 
O altă etapă în istoria Facultății de Teologie a fost 
determinată de noua situație politică de după 1948, care 
a schimbat cadrul juridic. 
Deschiderea oficială a cursurilor noului Institut Teologic 
a avut loc la 30 ianuarie 1949. A primit mai întâi ca sediu 
clădirea fostului Seminar Central, iar apoi, în octombrie 
1949, clădirea fostei Școli normale, de pe strada Sfânta 
Ecaterina, nr. 2.
Odată cu anul universitar 1991–1992, Institutul a revenit 
în Universitate cu statutul de Facultate. 
Începând cu anul universitar 2005–2006, structura 

învățământului teologic universitar a fost schimbată 
conform cerinţelor aderării României la Comunitatea 
Europeană și potrivit principiilor Chartei de la Bologna. 
Astfel, studiile au fost organizate pe un singur domeniu, 
acela al Teologiei Ortodoxe cu patru specializări: 
Teologie Pastorală, pe o durată de 4 ani, Teologie 
Didactică, Teologie Socială, Artă Sacră, pe o durată 
de 3 ani – Licența, 2 ani – Master și 3 ani – Doctorat. 
Protocolul preciza, la Art. 4 că cifra de școlarizare va fi 
stabilită pentru Specializarea de Teologie Pastorală de 
către Patriarhia Română, iar pentru dubla specializare 
de către Patriarhie și Instituția de Învățământ superior. 
De asemenea, se stipula: „Participarea studenților teologi 
la programul liturgic fixat de Biserică pentru Facultățile 
de Teologie rămâne o componentă indispensabilă a 
programului de formare teologică și deci, obligatoriu.”
Astăzi, Facultatea de Teologie Ortodoxă funcționează 
în cadrul Universității din București și se află sub o 
dublă coordonare: a Bisericii Ortodoxe Române și a 
Ministerului Educației Naţionale
Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, în calitate de 
Arhiepiscop al Bucureștiului, conduce din punct de 
vedere bisericesc Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
Structura de conducere, precum și cadrele didactice, 
funcționează cu binecuvântarea Preafericirii Sale.

6.17.
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Programe de studii
Licență
• Teologie Ortodoxă Pastorală
• Teologie Ortodoxă Didactică
• Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
• Artă Sacră

Master
• Arta sacră în contemporaneitate
• Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox
• Doctrină şi cultură creştină
• Exegeză şi ermineutică biblică
• Istorie şi tradiţie creştină
• Pastoraţie şi viaţă liturgică
• Studii religioase şi educaţie creştină
• Teologia şi misiunea socială a Bisericii

Doctorat
• Teologie

Oportunități de carieră
• Ca preoți, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, specialiști în domenii precum: Teologie Ortodoxă 

Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Socială, Artă Sacră
• Cei mai buni absolvenți pot ocupa prin concurs posturi de asistent în învățământul superior.
• Absolvenții specializării Teologie Ortodoxă Pastorală pot fi hirotoniți ca preoți pentru parohii sau 

pentru capele (în spitale, azile, unități militare, penitenciare) sau se pot axa pe cercetare.
• Absolvenții specializării de Teologie Ortodoxă Didactică se pot titulariza ca profesori de religie în 

învățământul preuniversitar.
• Absolvenții specializării Teologie Socială pot profesa ca asistenți sociali pe lângă parohii, protopopiate 

și centre eparhiale, azile, fundații, centre de ocrotire a minorilor etc., aflate sub patronajul Bisericii și 
al unor diverse asociații.

• Absolvenții specializării Teologie Artă Sacră pot deveni pictori bisericești, restauratori de biserici sau 
de pictură bisericească.

Număr de cadre didactice titulare: 63
Număr de studenți: 1400
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Facultatea de Teologie Romano-Catolică pregătește 
profesori de religie pentru învățământul gimnazial și 
liceal, cercetători în domeniul teologiei și asistenți sociali.
Planul de învățământ a fost structurat în funcție de 
exigențele pregătirii profesorilor, îmbinând disciplinele 
teologice cu cele pedagogice.
Pregătirea studenților pentru asistența socială se 
realizează printr-o diversitate de discipline sociale cu 
caracter teoretic și aplicativ: psihologie, sociologie, 
psihologie socială, dezvoltare umană, teorii în asistența 
socială, metodele asistenței sociale etc. La toate acestea, 
se adaugă practica de specialitate care asigură formarea 
unor abilități specifice de utilizare a pârghiilor asistenței 
sociale ca și a deprinderilor de a aplica valorile umaniste 
și creștine ale asistării persoanelor defavorizate.
O parte din absolvenții facultății se orientează spre 
diverse ocupații (presa creștină, agenții de turism pentru 
pelerini) care cer o pregătire generală cuprinzătoare 
și posibilități de expresie specifice domeniului vieții 
creștine.
Ceilalți se îndreaptă spre locuri de muncă în domeniul 
asistenței sociale care acoperă o sferă socială foarte 
largă: parohii catolice, penitenciare, case de bătrâni, 
case de copii, instituții cu atribuții de asistență socială 
guvernamentale și non-guvernamentale.

Proiecte și premii
• Un colectiv de profesori ai facultății a colaborat la 
proiectul de cercetare Church and People: Disjunctions 
in a Secular Age, contribuind la publicarea unui volum 
(2014) din seria legată de acesta.
• Facultatea colaborează cu Societatea Internațională 
„Toma de Aquino” la organizarea congreselor anuale și la 
publicarea actelor acestora.
• Cadre didactice ale facultății s-au angajat într-un 
proiect de cercetare privind fenomenul abandonului 
copiilor în România, deschis prin studii de caz realizate 
prin participarea studenților facultății. Proiectul va 
continua cu o conferință internațională pe acest subiect.
• Profesori invitați, cunoscuți pe plan internațional, țin 
cursuri la facultate, la care participă nu numai studenții 
Universității, ci și auditori; de pildă, pentru anul în 
curs: Virgil Nemoianu (Catholic University of America, 
Washington, D. C.), Adrian Dancă (Radio Vatican), 
Michel Kubler (Augustinienii Asumpționiști).
• Organizarea unor cursuri de formare profesională, în 
afara ariei curriculare (cursul intensiv de ebraică biblică 
și cel de terminologică teologică germană organizate în 
colaborare cu Facultatea de Teologie din Chur, Elveția), 
precum și a unor conferințe și excursii de studiu.

6.18. Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Adresă:  Str. G-ral Berthelot, nr. 19, sector 1, București, 010164

Telefon:  +4021–314.86.10
Fax:   +4021–314.86.10
E-mail:  secretariat@ftcub.ro
Website:  ftcub.ro
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Programe de studii
Licență
• Teologie Romano-Catolică și Asistență Socială

Master
• Asistența socială a Bisericii
• Comunicare biblică și eclezială

Doctorat
• Teologie și studii religioase

Oportunități de carieră
 
• Ca preoți, reprezentanți ai Bisericii romano-catolice, specialiști în domeniul 

Teologiei Romano-Catolice Sociale
• Lucrători în sistemul social al Bisericilor, asistenți de cercetare, cercetători în 

învățământ
• Direcții generale de asistență socială
• Organizații non-guvernamentale (angajat sau coordonator de proiect)
• Asistenți sociali în instituții medicale
• Asistenți sociali în parohii
• Responsabili resurse umane în cadrul firmelor private
• Responsabil relații cu publicul
• Publicitate
• Redactori pe probleme sociale la ziare, posturi radio sau televiziune
• Cercetător în domeniul științelor sociale
• Firme de consiliere și plasare a forței de muncă

Număr de cadre didactice titulare: 16
Număr de studenți: 122

Numele meu este Ciubotaru Cristina şi am absolvit Facultatea de Teologie Romano-Catolică, specilizarea Teologie şi Asistenţă Socială, promoţia 
2007. Am auzit de această facultate din întâmplare de la un profesor care preda aici. Am vrut să urmez o facultate în Asistenţă Socială, dar nu am 
ştiut ce universitate să aleg. Având nişte răspunsuri clare la îndoielile mele şi depăşindu-mi temerile, m-am decis să mă pregătesc pentru admiterea 
la Facultatea de Teologie şi Asistenţă Socială şi am reuşit. În timpul studenţiei am obţinut informaţii utile despre profesia pe care o practic acum. 
Datorită faptului că am fost instruită în diferite domenii, de la drept civil şi asistenţă socială în sociologie, psihologie, management şi medicină, am 
fost capabilă să îmi fac treaba cu profesionalism. Pregătirea mea teologică are un rol special în activităţile pe care le duc la bun sfârşit, pentru că 
îmi dă abilitatea de a vedea latura umană a fiecărui beneficiar. Le sunt recunoscătoare tuturor profesorilor de la Facultatea de Teologie Romano-
Catolică pentru bagajul de cunoştinţe pe care l-am strâns. (Cristina Ciubotaru, Președinte al Asociației de Workshopuri Protejate)
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Facultatea de Teologie Baptistă

Adresă:  Str. Berzei, nr. 29, sector 1, Bucureşti, 010521

Telefon:  +4021–318.15.93
Fax:   +4021–318.15.93
E-mail:  teologiebaptista@yahoo.com
Website:  ftb-unibuc.ro    

În anul 1991 a luat fiinţă Facultatea de Teologie Baptistă, 
având ca specializări teologia baptistă didactică şi 
teologia baptistă socială. Facultatea oferă în prezent şi 
oportunitatea de a urma studii de masterat pe durata a doi 
ani, precum şi studii de doctorat în teologie. Facultatea 
de Teologie Baptistă este o facultate a Universităţii din 
Bucureşti care pregăteşte şi echipează în spiritul credinţei 
creştine evanghelice tineri şi tinere pentru a se implica în 
viaţa bisericilor şi a societăţii contemporane.
Facultatea dispune de o bază materială modernă care 
sprijină procesul didactic şi de cercetare, sub forma 
echipamentelor electronice din laboratoare şi bibliotecă, 
laptop-uri şi video-proiectoare, utilizate în procesul 
de predare. Aceasta dinamizează oferta de studii şi 
măreşte credibilitatea instituţională pe piaţa serviciilor 
educaţionale.
Facultatea de Teologie Baptistă antrenează studenţii motivaţi 
în activitatea de cercetare ştiinţifică, având un rol important 
în realizarea de studii teoretice şi aplicative cu privire la 
aspectele sociale și religioase. Facultatea îşi propune să 
contribuie în mod consistent şi creativ la consolidarea 
culturală, socială şi etică, spirituală, a societăţii româneşti 
ca societate integrată în Uniunea Europeană, afirmând 
diversitatea culturală şi valorile civilizaţiei creştine, în 
particular a celor protestante, evanghelice. 

Proiecte și premii
• Anual, Facultatea de Teologie Baptistă, împreună cu 
Institutul Teologic Baptist din Bucureşti, organizează cel 
puţin o sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare 
naţională şi internaţională (Anglia, Cehia, Austria, 
Olanda, SUA, Republica Moldova etc.). Aceasta s-a 
dezvoltat an de an atât din punctul de vedere al varietăţii 
tematicilor abordate, cât şi din cel al numărului de 
participanţi. 
• Facultatea de Teologie Baptistă manifestă o reală 
deschidere faţă de colaborările cu străinătatea, având 
parteneriate şi colaborări cu universităţi şi instituţii de 
cercetare din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, 
Belgia, Cehia, Moldova. Astfel, dintre acestea, pot 
fi amintite următoarele: Cooperarea cu TCMII din 
Indianapolis, SUA şi cu TCMII din Viena, Austria; 
Cercetare – cu Regent’s Park College, University of 
Oxford, Anglia; Colaborare – organizarea de sesiuni de 
comunicări ştiinţifice – cu Colegiul Pedagogic Teologic 
din Chişinău, Republica Moldova şi cu Fundaţia 
Providenţa, Bucureşti, România.

6.19.
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Facultatea de Teologie Baptistă a însemnat pentru mine o nouă direcţie în viaţă. O nouă perspectivă în care să fiu conştient de nevoile celui de lângă mine. Şi să acţionez! 
Cu dragoste, cu căldură, să caut binele social, emoţional şi spiritual al semenilor. În anii facultăţii am învăţat metode, teorii, principii şi am văzut în profesorii mei modele 
demne de urmat. Pe stradă a fost însă altfel. Confruntarea cu nevoile reale ale oamenilor, cu neputinţa de a rezolva totul, m-au făcut să înţeleg că numai împreună putem 
face o schimbare”.(Mihail Ciopasiu, Director executiv, Fundaţia Providenţa)

Programe de studii
Licență   
• Teologie Baptistă – Asistenţă Socială 
• Teologie Baptistă Didactică

Master  
• Teologie Baptistă  

Doctorat
• Teologie (în cadrul Şcolii Doctorale Teologie Romano-Catolică şi Teologie Baptistă)

Oportunități de carieră
• Preoți
• Asistenți sociali
• Profesori
• Cercetători
• Administrație publică
• Mass-media
• Relații Publice

Număr de cadre didactice titulare: 7
Număr de studenţi: 108 
Număr de laboratoare: 1
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7. Internaționalizare
Unul dintre obiectivele cele mai importante urmărite 
de Universitatea din București este cooperarea 
academică internaţională. Intensa activitate 
internaţională face ca Universitatea din Bucureşti să 
devină tot mai vizibilă în Europa şi în lume.  
Universitatea are 49 de convenții pentru doctorat în 
cotutelă şi are o intensă colaborare în cadrul programului 
ERASMUS, având încheiate 342 de parteneriate cu 
universități străine. Numărul mediu de studenţi Erasmus 
care vin să înveţe la Universitatea din București este 
în jur de 100 de studenți pe an, mulți dintre ei optând 
să rămână şi un al doilea semestru, deoarece climatul 
de învăţare li se pare favorabil. A crescut şi numărul 

studenţilor din ţări din Africa şi Asia care vin la noi. 
Universitatea dispune de programe în limbi străine 
oferite anual celor 1000 de studenţi străini.  
De asemenea, Universitatea este membră în mai multe 
organizaţii academice europene şi internaţionale –  
Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), 
Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Asociaţia 
Universităţilor din Capitalele Europei (UNICA), 
Reţeaua Universităţilor Mării Negre (BSUN). 
Universitatea are stabilite parteneriate cu alte organizaţii 
guvernamentale sau non-guvernamentale ca DAAD, 
USIA, Fundaţiile Humboldt, Volskwagen, Fulbright, 
Nippon, Onassis Foundation.

7.1. Acorduri bilaterale inter-universitare

53 de țări de pe 6 continente:

Studenți străini (2005–2015)
Licență – 8 254
Master – 911
Doctorat – 856 

48% (25)

9,5% (5)9,5% (5)6% (3)

25% (13)

2% (2)
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Piața învățământului universitar a devenit o piață globală: 
studenții circulă fără frontiere, universități din toate țările 
lumii atrag studenți de pe toate meridianele prin oferte 
atrăgătoare, în lume numărul de studenți internaționali a 
crescut spre cifra de două milioane și va crește în continuare, 
iar competiția pentru capitalul uman a devenit puternică. 
Universitatea din București are o inițiativă notabilă, aceea 
de a încerca, în mod organizat, accederea între universitățile 
internaționale de elită, prin prezența vizibilă în rankingurile 
și clasificările mondiale. Este un obiectiv fezabil, care implică 
eforturi din partea întregului personal și al studenților, dar care 
este pe măsura dimensiunii, năzuințelor și calității universității.
• 2011 – Universitatea din Bucureşti a fost declarată prima 
universitate de cercetare avansată şi educaţie din România, 
conform clasificării Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului realizată împreună cu experţi din 
cadrul Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA).
• 2012 – În urma unei competiţii lungi, dificile şi foarte dure, 
proiectul inovator pentru Europa de Sud-Est şi Centrală, 
înființarea Centrului Regional Francofon de Studii Avansate 
în Științe Sociale (CeReFREA) a adus Universităţii din 
Bucureşti un premiu de excelență din partea Institut de 
France, Marele Premiu „Louis D.” al Academiei Franceze. 
Datorită implicării a numeroase entităţi universitare şi a 
importanţei acestui proiect pentru dezvoltarea francofoniei, 
Universitatea din București va deveni un pol de excelenţă în 
cercetarea francofonă pentru cercetătorii din Europa Centrală 
şi de Sud-Est.

• 2015 – Clasamentul internațional al universităților 
Quacquarelli Symonds a plasat Universitatea din București în 
topul celor mai bune 700 de universități din lume și pe primul 
loc în rândul universităților din România. De asemenea, 
Universitatea din București apare în grupul 101–150 la 
secțiunea dedicată limbilor străine și în grupul 301–400 în 
domeniul științelor exacte.
• 2015 – Alte rankinguri internaționale poziționează 
Universitatea din București între primele 600 de universități 
la nivel mondial: US News – Best Global Universities și 
University Ranking by Academic Performance (locul 588), iar 
Center for World University Rankings plasează Universitatea 
pe locul 237 la capitolul management educațional, unul dintre 
principalii factori de selecție.
• 2017 – Universitatea din București apare în toate clasamentele 
realizate de Quacquarelli Symonds pe primul loc, la nivel 
național, remarcându-se cu cele mai bune două domenii 
fundamentale: Științe ale naturii, respectiv Științe Sociale și 
Management, în timp ce, la nivel internațional, Universitatea din 
București se remarcă prin intermediul domeniului lingvisticii, 
ocupând locul 151–200 în topul mondial.
• 2018 – QS–University Ranking by Subject 2018 poziționează 
Universitatea din București drept prima universitate din 
România în Fizică și Chimie. Mai mult, Universitatea din 
București este singura universitate din România care apare 
în topul QS – Employability cu o poziționare în marja 
301–500, dovedindu-și astfel reputația pe care o are în rândul 
angajatorilor. 

7.2. Clasamente internaționale și premii

7.3. Mesaje din partea personalităților 
care au primit distincția Doctor Honoris 
Causa al Universității din București

Thomas Nagel 
Profesor în filosofie la New York University, S.U.A.

It is a great honour and pleasure to be here and to receive the 
recognition of a University whose dedication and excellence in 
philosophy is so well known. A wonderful ceremony and an honour  
I will cherish.

José Manuel Durão Barroso 
Președinte al Comisiei Europene 

First of all, I want to say what an honour it is to receive the title of Doctor 
Honoris Causa from the University of Bucharest. I am very honoured, 
and it is a pleasure to share this moment.  

Hermenegildo Garcia 
Profesor la Universitatea Tehnică din Valencia – Spania

I feel very honoured and proud to receive this nomination from 
the University of Bucharest. This moment will certainly be one of 
the proudest and most satisfying of my entire life. This award will 
serve, even more, to reinforce the links between our group and the 
University of Bucharest and I will commit to increase visibility 
of recognition of this prestigious institution with you. Thank you 
very much and my best wishes to the future of the University of 
Bucharest!
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Jean Delumeau 
Membru al Institut de France şi profesor la Collège de France

Je tiens à exprimer ici ma très vive gratitude à l’Université de 
Bucarest et à mes collègues de cette université. Les Roumains ont été, 
hors de France, les premiers et les plus fidèles lecteurs de mes livres. 
J’espère contribuer encore à l’avenir ou resserrement des livres entre 
nos deux pays..

Pat Roger 
Profesor la University of South Florida

It is a tremendous honour to be invited to this distinguished 
university and to become a member, however insignificant, of your 
community. I am deeply grateful and will always seek to preserve and 
extend the reputation of the University throughout the world.

Amos Oz 
Profesor de literatură la Ben-Gurion University, Be’er Sheva

To my Dear friends at the University of Bucharest – Thank you for 
warming my heart. From now on, I will regard myself as one of the 
family. Shalom!

Cédric Villani 
Profesor la Université de Lyon

C’est pour moi un immense honneur de recevoir ce Diplôme Honoris 
Causa de l’Université de Bucarest, cadre magnifique s’il en est, appelé à 
un grand avenir – Vive la France, vive la Roumanie, vive l’amitié franco-
roumaine et vive la mathématique – A Bucarest, le 28 août 2012.

Neagu Djuvara 
Istoric, diplomat, filozof, jurnalist și romancier român

E de mare emoție pentru moșneagul Djuvara la 96 de ani să 
primească o asemenea distincție excepțională. Mulțumesc din suflet 
înaltelor instanțe universitare care mai adaugă această ultimă 
diplomă la sfârșitul prea lungii mele existențe.

Anders Fogh Rasmunssen 
Secretar General al NATO

I am honoured to be back at the University of Bucharest and receive 
your highest award. I will cherish this as a symbol of free thinking 
excellence which this institution stands for.

Mugur Isărescu
Guvernator al Băncii Naționale a României

Mulțumesc Universității din București pentru înalta distincție 
academică acordată și pentru onoarea de a aparține, începând de 

astăzi, unui corp academic de excepție. Un corp academic care în 
trecut și-a adus contribuția la făurirea României și la dezvoltarea ei. 
Un corp academic care astăzi a adus Universitatea din București pe 
poziții importante în clasamentele internaționale. Șansa de a mă afla 
aici, în anul aniversării a 150 de ani de la înființare, îmi dă posibilitatea 
de a transmite omagiul meu pentru dascălii din trecut și din prezent, 
de a sublinia încă o dată legăturile speciale dintre Banca Națională a 
României și Universitatea din București. Vivat, crescat, floreat!

Bernard Cerquiglini
Rector al Agenției Universitare a Francofoniei

C’est un grand honneur, c’est une grande joie. Ma gratitude est à la 
hauteur de mon émotion. Merci, je suis fier. 

Theophilos al III-lea
Patriarhul Ierusalimului și al Palestinei

We are grateful to the University of Bucharest for hosting us and 
honouring us members of the University community in Bucharest. 
We pray the Almighty God to give strength and enlighten the minds 
of this Academia in order to serve and lead Our Common humanity 
in the path of truth and freedom.

Andrew Hamilton
Rector al Universității din Oxford

Thank you for this very great honour. I am delighted that the links 
between Oxford and the University of Bucharest grow stronger every 
day. I will look forward to watching our friendship strengthen over 
the coming years. 

Grzegorz Rozenberg
Profesor de informatică la Universitatea din Leiden

I feel very honoured and humbled by receiving this honorary 
doctorate. It is very special to me because of the intense contacts, 
collaborations I had (and still have) with Romanian scientists during 
almost 50 years. Most of them were alumni of this University. My 
acceptance speech today was a second talk I gave at the University 
of Bucharest – the first one was given in 1968! I am sure that my 
collaboration with the University of Bucharest will continue for many 
years to come.

Adam Ledgeway
Profesor de lingvistică la Universitatea din Cambridge

Îmi face o mare plăcere să accept acest titlu care nu reprezintă 
o onoare numai personală, ci o onoare pentru Universitatea 
din Cambridge, și acum mă bucur foarte mult să fac parte din 
comunitatea din Universitatea din București.



8.1. Burse
Pentru realizări academice și științifice de excepție, 
studenții pot beneficia de următoarele categorii de burse:
• Burse pentru performanță științifică 
• Burse de merit
• Burse de studiu
• Burse sociale
• Burse pentru activități culturale și artistice
• Burse pentru activități derulate în campus

De asemenea, cele 19 facultăți ale Universității 
din București pot acorda studenților burse pentru 
activități extracurriculare. Începând cu anul academic 
2010−2011, Universitatea din București a deschis 
un nou program de burse post-doctorale pentru 
cercetători străini, în valoare de 10 000 de euro.

8.2. Departamentul 
de învățământ 
la distanță și 
frecvență redusă

Adresă: Bdul. Mihail Kogălniceanu, nr. 36–46, 
Cămin Corp C, et. 1, sector 5, Bucureşti, 050107
Telefon: +4021−315.80.95; +4021−311.09.37
Fax: +4021−315.80.96 
E-mail: credis@credis.ro
Website: credis.ro

Departamentul ID organizează şi monitorizează 
învăţământul la distanţă şi învăţământul cu 
frecvenţă redusă din Universitatea din Bucureşti.  
În prezent, cu monitorizarea și coordonarea 
directă a Departamentului, funcţionează 
programele de studii Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar (studii universitare de licenţă) 
şi Management educaţional, Consiliere şcolară 
şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor 
în Educaţie (studii universitare de masterat), 
acreditate de către ARACIS în forma IFR. 
De la începutul activității, în cadrul Departamentului 
s-au desfăşurat şi programe de formare continuă: 
CISCO, Microsoft, ECDL, programe de iniţiere 
în utilizarea calculatorului, programul de formare 

continuă a profesorilor din mediul preuniversitar 
(modulul TIC, din anul 2004).
Editura CREDIS, ca parte componentă a 
Departamentului, are ca activitate de bază realizarea 
suporturilor de învăţare atât în varianta tipărită cât 
şi în varianta digitală, pentru studenţii ID / IFR. De 
la înfiinţare (1999) până în prezent au fost tipărite, 
cu ISBN, peste 250 de titluri: manuale universitare, 
carte ştiinţifică, volume de autori, monografii, volume 
de lucrări ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale.

8.3. Deschidere 
internațională
Departamentul de relații 
internaționale
Departamentul de Relații Internaționale este 
structurat în două birouri care gestionează relația 
Universității din București cu comunitatea științifică 
internațională și partenerii academici străini, precum 
și cu studenții de peste hotare:

Biroul erasmus+ 

Telefon: +4021−307.73.23
E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Biroul Erasmus+ este o divizie a Departamentului de 
Relații Internaționale al Universității din București 
și are ca misiune implementarea și coordonarea 
programelor coordonate de Comisia Europeană în 
domeniul educației și formării profesionale din cadrul 
Programului „Erasmus+ 2014−2020”.

Biroul de relaţii externe 

Telefon: +4021−307.73.21, +4021−307.73.22
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Biroul de Relaţii Externe participă la coordonarea 
procesului de internaționalizare intens susținut și 
promovat de Universitatea din București. Una dintre 
cele mai importante căi de acțiune în acest sens o 
reprezintă gestionarea schimburilor academice și de 
cercetare cu universitățile externe partenere. În acest 
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context, principalele responsabilități sunt: consilierea 
și monitorizarea studenților străini, a lectorilor străini 
care predau în cadrul Universității din Bucureşti, dar 
și a studenților și profesorilor români care studiază sau 
efectuează mobilități în străinătate. 

8.4. Consiliere și 
orientare pentru 
studenți
Departamentul pentru 
consiliere și orientare  
pentru carieră

Telefon: +4021−315.80.93
Fax: +4021−317.05.27
E-mail: ciocp@dss.unibuc.ro 
Website: ciocp.ro
Facebook: facebook.com/
DepartamentulServiciiPentruStudenti

Departamentul pentru Consiliere și Orientare pentru 
Carieră este format din două birouri:

Centrul de informare, 
orientare și consiliere 
profesională 
Biroul a fost creat în anul 1997 pentru a asista 
studenții români și străini în alegerea informată și 
potrivită a traseelor educaționale și profesionale. 
Serviciile oferite includ: consiliere în carieră, 
orientare vocațională, informarea supradomeniilor 
de studiu UB, consiliere și evaluare psihologică, 
evaluare aptitudinală, traininguri, workshopuri.

Biroul pentru relația cu  
piața muncii 
Biroul dezvoltă programe de interes pentru 
studenți în relația cu mediul de afaceri și piața 
muncii, organizează evenimente de carieră, 
traininguri, workshopuri, evenimente unde 
studenții interacționează direct cu specialiști 
în diverse domenii, oportunități de dezvoltare 
profesională (internship, voluntariat, vizite în 
companii, locuri de muncă part-time, locuri 
de muncă pe termen scurt) în parteneriat cu 
companii private și instituții din domenii diverse. 
Biroul derulează programul de cazare alternativă 

și programe de integrare socială, reprezintă 
universitatea la târguri și evenimente educaționale 
și de carieră.

8.5. Surse de 
informare
Direcția comunicare, relații 
publice și marketing

Telefon: + 4021−307.73.26, +4021−307.73.25,  
+4021−305.82.27
E-mail: contact@pr.unibuc.ro
Website: unibuc.ro
Facebook: facebook.com/Universitatea.din.Bucuresti

Direcția Comunicare, Relații Publice și Marketing 
al Universităţii din Bucureşti gestionează fluxul 
de informaţii între Universitate şi publicul larg, 
dar şi imaginea celei mai prestigioase instituții de 
învățământ din România în societatea românească 
şi în comunitatea academică internaţională. Direcția 
Comunicare, Relații Publice și Marketing comunică 
obiectivele, valorile şi nevoile Universităţii din 
Bucureşti şi prezintă instanţelor universităţii feedback-
ul publicurilor interne şi externe la acţiunile acesteia.
Departamentul ajută în primul rând la menţinerea 
unei imagini pozitive a Universităţii din Bucureşti 
prin strategii eficiente de comunicare. Dimensiunile 
comunicaţionale dezvoltate de departament sunt 
comunicarea internă, comunicarea externă (relaţia 
cu mass-media şi comunicarea online) şi brandingul 
(organizare de evenimente, gestionarea elementelor de 
identitate).



Baze sportive

Studenţii Universităţii din Bucureşti pot practica 
educația fizică în cadrul Departamentului de Educație 
Fizică și Sport.
Primele încercări modeste de organizare a unor 
manifestări sportive au avut loc între anii 1875−1905 cu 
prilejul înfiinţării „Societăţilor studenţeşti” pe facultăţi. 
Primul demers de organizare a activităţii sportive în 
rândul studenţilor din Universitate are loc în anul 
1904 prin înfiinţarea „Asociaţiei generale a studenţilor 
universitari”, această asociaţie constituind cu adevărat 
primul nucleu de organizare a sportului universitar.
În anul 1916, un grup de profesori şi studenţi entuziaști, 
condus de Rectorul Universității din acea perioadă, 
reputatul matematician Traian Lalescu, punea bazele 
mişcării sportive studenţeşti din București. Clubul nou 
înfiinţat purta numele de Sporting Club Universitar 
Studențesc, iar în anii `50 își schimbă denumirea în 
Știința București.
Importanţa şi valoarea Educaţiei Fizice a fost 
recunoscută şi generalizată prin includerea în Legea 

învăţământului din anul 1929 la capitolul II, art. 1, prin 
care se stipula: „Educaţia fizică constituie o obligaţie 
pentru tot tineretul, urmând să se predea la toate 
instituţiile şcolare de stat şi particulare, precum şi în 
organizaţiile speciale”. 
Înființarea Catedrei de Educație Fizică a avut loc în anul 
1950, odată cu Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru 
stimularea şi dezvoltarea continuă a culturii fizice şi 
sportului.
După 1951 are loc o creştere a numărului studenţilor 
care practică diferite discipline sportive. Creşte 
numărul echipelor reprezentative pe ramuri de sport, în 
Universitate înmulţindu-se competiţiile inter-facultăţi 
şi inter-ani. În fiecare facultate, începând cu anul 1951, 
se desfăşoară lecţii de baschet, handbal, fotbal, volei, 
scrimă, tir etc.
Dacă în 1951 participau la activitatea competiţională 218 
studenţi, în 1970 cifra este de 4065 participanţi, iar în 
anul universitar 2014−2015, au fost angrenaţi în cadrul 
cursului de educaţie fizică 4600 de studenţi.
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 Misiunea 
departamentului
În domeniul formării, DEFS vizează crearea unor 
competențe specifice domeniului educației fizice și 
sportului, precum și crearea unor competențe transversale, 
manifestate în direcția dezvoltării armonioase a 
personalității viitorilor specialiști și creării unui stil de viață 
adaptat cerințelor socio-economice actuale.
Departamentul de Educație Fizică și Sport nu este o 
facultate de profil, ci se adresează studenţilor înscrişi la 
toate facultăţile Universităţii din Bucureşti.
Educaţia permanentă prin mişcare se înscrie în cadrul 
priorităţilor departamentului, în vederea conştientizării 
beneficiilor pentru sănătate, prin practicarea de către 
studenţi a unui sport în scop de întreţinere, destindere 
sau terapeutic.
Pregătirea studenţilor este concepută gradual, de la 
discipline ce urmăresc „introducerea” în domeniul 
respectiv şi care au ca scop stimularea interesului şi crearea 
obişnuinţei de a practica sistematic exerciţii fizice în 
vederea integrării rapide în viaţa socială, până la discipline 
practicate la nivel de înaltă performanţă, în cadrul 
echipelor reprezentative ale Universităţii. 

 

 Discipline 
sportive
Îmbunătăţirea ofertei educaţionale adresată studenţilor 
este o preocupare permanentă a Departamentului de 
Educaţie Fizică şi Sport. Strategia de abordare a predării 
educaţiei fizice trebuie să pornească de la orientările 
inserate în programele pe discipline sportive, în care 
se prevăd modalităţile de abordare în mod diferit a 
demersului didactic.
Feedback-ul beneficiarilor direcți ai procesului de 
instruire a reprezentat punctul de plecare în elaborarea și 
restructurarea continuă a planului de învățământ. Astfel, 
pe lângă disciplinele deja consacrate, se regăsesc acum 
unele noi, adaptate cerințelor studenților Universității 
din București, acestea fiind predate de cadre didactice cu 
dublă specializare: activități sportive montane, atletism, 
autoapărare, badminton, baschet, fitness-culturism, 
dans sportiv, dans popular, fotbal, judo, handbal, karate, 
gimnastică aerobică, gimnastică medicală, înot, șah, tae-bo, 
tenis, tenis de masă, volei.
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Biblioteci

10. Biblioteci
Biblioteca Centrală 
Universitară „Carol I” 

Adresă: Str. Boteanu, nr. 1, sector 1, București, 010027
Telefon: + 4021−312.01.08, +4021−313.16.05,  
+4021−313.16.06
E-mail: office@bcub.ro
Website: bcub.ro

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este 
o structură integrată în sistemul de învăţământ 
universitar, care asigură, prin colecţiile cu valoare 
enciclopedică (pe suport tradiţional şi electronic), 
o importantă bază info-documentară pentru 
comunitatea academică românească. Prin urmare, 
colecţia curentă a bibliotecii însumează peste 2 
400 000 volume din diferite domenii: literatură, 
psihologie, filozofie, drept, istorie, geografie-geologie, 
management, economie, matematică etc. 
Procesul de cercetare este sprijinit de cele 16 
biblioteci filiale, prin colecţii specializate conform 
profilului fiecărei facultăţi, acces la baze de date 
electronice, servicii de împrumut interbibliotecar 
naţional şi internaţional, printare şi copiere, 
materiale multimedia. Atât în unitatea centrală, cât 
şi în bibliotecile filiale este permis accesul gratuit la 
cărţi electronice, referinţe bibliografice, informaţii 
bibliometrice și la un număr de 20 de baze de date 

ştiinţifice care conțin aproximativ 65 000 titluri de 
publicaţii periodice. 
Secţia Pedagogică „I. C. Petrescu”, prin centrul de 
împrumut, aflată în sediul central, oferă cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar materiale cu 
profil didactic, specific pentru pregătirea examenelor 
de definitivare şi grade didactice. 
Deși Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” are ca 
obiectiv principal sprijinirea procesului de învăţare 
şi cercetare academică, anual, instituţia organizează 
evenimente cu valoare culturală specială, precum 
Noaptea Muzeelor (parte a Europeean Nights of 
Museums), cât şi Festivalul Strada de C’Arte, în cadrul 
cărora vizitatorii iau parte la dezbateri publice pe 
teme educaţionale sau de interes civic, lansări de carte, 
expoziţii, concerte de muzică clasică şi jazz. 
Prin intermediul serviciilor de internet, reţeaua Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I” este racordată la circuitul 
informaţional mondial. Accesul la surse deschise şi baze de 
date de nivel academic permite menţinerea nivelului înalt 
al cunoaşterii ştiinţifice, oferind utilizatorilor un potenţial 
remarcabil pentru studiu şi cercetare. 

Universitatea din București dispune şi de o bibliotecă 
virtuală ce cuprinde site-uri de referinţă existente pe 
internet. În plus, pe site-ul Universităţii, la secțiunea 
Unibuc Classica, se găsesc lucrări de referinţă ale unor 
celebri profesori ai acestei instituţii.
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11. Edituri

1. Editura Universității din București

Adresă: Șoseaua Panduri, nr. 90−92, Sector 5, București
Telefon / Fax: +4021−410.23.84
E-mail: editura@g.unibuc.com, 
    editura.unibuc@gmail.com
Website: editura.unibuc.ro

Librăria
Adresă: Bd. Regina Elisabeta, nr. 4−12, Sector 1, 
București (holul Facultății de Istorie)
Telefon: +4021−305.37.03

2.Editura Ars Docendi 

Adresă: Șoseaua Panduri, nr. 94, Sector 5, București
Telefon / Fax: +4021−410.25.75
E-mail: office@arsdocendi.ro,  
    arsdocendi.office@g.unibuc.ro
Website: arsdocendi.ro

Editura Universității din București (EUB) a fost înființată 
în 1994. Editează anual peste 250 de titluri, într-un tiraj 
mediu anual de peste 25.000 de exemplare. EUB publică 
tratate, monografii, culegeri de studii și cercetări, lucrări 
științifice utilizate în procesul didactic – atât pentru 
studenții români, cât și străini –, dicționare domeniale, 
periodice științifice naționale și internaționale conexe 
ofertei educațional-formativ-profesionale a Universității 
din București.
EUB este acreditată de Consiliul Național al Cercetării 
Științifice pentru domeniile filologie, filosofie, istorie și 
studii culturale, teologie.

Editura Ars Docendi este o editură cu profil academic 
și cultural în cadrul Universității din București, 
având autonomie funcțională și statut distinct. Este 
recunoscută de Consiliul Național al Cercetării Științifice 
din Învățământul superior și este membru deplin al 
Asociației Editorilor din România.
Din anul 1998 și până în prezent, Ars Docendi a 
publicat peste 800 de titluri de carte, periodice, precum 
și numeroase materiale dedicate diferitelor manifestări 
științifice interne și internaționale. Titlurile propuse 
de editură se adresează unui public larg, acoperind 
numeroase domenii: științe socio-umane, științe exacte, 
literatură, monografii, albume.
Printre autorii care semnează lucrări editate de Ars 
Docendi se numără personalități de la Universitatea 
din București și de la alte instituții de învățământ 
superior din România, Academia Română, Muzeul 
Țăranului Român, École Nationale Superieure de Chimie 
(Montpellier, Franța), Université Marseille (Franța), 
Centre Nationale de la Recherche Scientifique (Franța).
Ars Docendi se bucură de aprecierea instituțiilor cu care 
a colaborat: Președinția României, Comisia Națională 
UNESCO, organizația Salvați Copiii, Agenția de 
Monitorizare a Presei – Cațavencu, Agenția Națională 
SOCRATES, Ambasada Franței la București, Institutul 
Italian din București, Institutul Cultural Român, Teatrul 
Național din București, Teatrul Notara din București etc. 
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3. Contemporary Literature Press

Adresă: Str. Pitar Moş, nr. 7−13, Biroul CLP, parter, 
Sector 1, București
Telefon / Fax: (+4)021−250.14.43
E-mail: lidia.vianu@g.unibuc.ro
Website: editura.mttlc.ro

Contemporary Literature Press funcționează sub 
auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din 
București, Consiliul Britanic, Institutul Cultural 
Român și Ambasada Irlandei. Editura se specializează 
în „studiul limbii engleze prin literatură”: se publică 
volume de cercetare specializată (Lexicoanele 
Finnegans Wake), literatură română tradusă în 
limba engleză (texte paralele), literatură engleză 
tradusă în limba română (texte paralele), volume 
pentru învățarea limbii engleze, volume de cercetare 
lingvistică și literară, dicționare.

Edituri
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12.1. Muzeul Universității din București

Înființat la 29 iulie 1967, patrimoniul Muzeului 
Universității din București se compune din documente 
și obiecte valoroase, cu profundă semnificație 
pentru istoricul prestigioasei instituții de învățământ 
bucureștene. Aceste mărturii recompun o istorie 
care coboară în timp până la momentul înființării la 
București a Academiei domnești de către domnitorul 
Constantin Brâncoveanu, instituție care a devenit 
un centru important de educație și cultură pentru 
spațiul sud-est european. Închis pentru renovare și 
modernizare timp de 1 an, muzeul a fost redeschis 
publicului pe data de 16 iulie 2015, la aniversarea a  
151 de ani de la înființarea Universității din București.

Muzeul Universității are în patrimoniul său peste 
2000 de piese originale şi facsimile, provenite atât 
din propria colecție a Universității, cât și din donații 
primite de la profesorii și urmașii acestora. Tipologia 
acestor exponate este diversă: documente, manuscrise, 
cărți rare, cursuri universitare, litografii, fotografii, 
planuri, medalii, plachete, insigne, drapele, picturi, 
sculpturi, pisanii și piese de mobilier. 
Interesante și atractive sunt facsimilele după 

documente emise de principi fanarioți precum 
Grigore Ghica sau Constantin Mavrocordat, care 
fac referire la momente importante din istoria 
Academiei domnești bucureștene. De asemenea, 
în vitrine pot fi regăsite facsimile ale unor cursuri 
aparținând iluștrilor profesori ai Academiei (Neofit 
Duca, D. Notara). Din biblioteca Academiei de la Sf. 
Sava provin câteva manuale (gramatică, aritmetică, 
geometrie, trigonometrie) realizate de Gheorghe Lazăr 
şi Alexandru Orăscu, pentru uzul cursanților.

Momentul fondator este marcat prin decretele lui 
Alexandru Ioan Cuza cu privire la înființarea Universității 
din București precum și la confirmarea primului rector 
al Universității (Gheorghe Costaforu) și a decanilor 
Facultății de Științe Juridice și Politice (Constantin 
Bosianu) Facultății de Științe (Alexandru Orăscu) și a 
Facultății de Litere și Filosofie (August Treboniu Laurian). 
De asemenea, o piesă de referință este piatra fundamentală 
a vechii clădiri a Universității, așezată la fundația 
edificiului pe data de 10 octombrie 1857.
Universitatea din București a fost strălucit reprezentată 
în perioada interbelică prin profesorii și studenții 

12. Atracții turistice

Adresă: Bd. M. Kogălniceanu 36–46, Sector 5, 
București



61

Atracții turistice

Program de vizitare:
Luni–Joi: Orele 8:00–14:00
Vineri: Orele 8:00–12:00

săi, iar Muzeul adăpostește diplomele Doctor Honoris 
Causa ale Universităților Oxford și Paris primite de 
N. Iorga, diplome de doctor obținute la prestigioase 
universități din străinătate de către Al. Orăscu, Spiru 
Haret, Nicolae Măldărescu, precum și alte titluri și 
distincții.

Activitatea universitară în anii comunismului poate 
fi reconstituită printr-o serie de fotografii inedite, 
diplome sau foi matricole. Cu ocazia Centenarului, o 
serie de prestigioase instituții de învățământ superior 
din întreaga lume (Cambridge, Oxford, Paris etc.) au 
transmis Universității mesaje de felicitare, diplome 

și plachete care sunt expuse în cadrul muzeului. De 
asemenea, în expunere poate fi văzută diploma Doctor 
Honoris Causa acordată lui Nicolae Ceaușescu în 1973.
Ultima parte a expoziţiei surprinde transformările 
prin care a trecut Universitatea din Bucureşti din 1989 
până în prezent, urmărind dezvoltarea instituţională, 
vizibilitatea internaţională şi evoluţia vieţii studenţeşti.
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12.2. Grădina botanică „Dimitrie Brândză” 

Adresă: Șoseaua Cotroceni, nr. 32., Sector 6, București
Telefon: +4021–410.91.39

Grădina Botanică din Bucureşti a fost fondată în 
1860, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, la 
iniţiativa doctorului Carol Davila. Dacă la început a 
fost coordonată de către Universitatea de Medicină 
şi Farmacie, din 1874 Grădina Botanică aparţine 
Universităţii din Bucureşti. Profesorului Dimitrie 
Brândză îi revine meritul de a stabili şi dezvolta 
Grădina Botanică pe terenul actual, aflat în cartierul 
Cotroceni, pe partea dreaptă a râului Dâmboviţa. 
În prezent, Grădină Botanică „D. Brândză” gestionează 
colecţii de plante (vii sau conservate), care sunt bine 
documentate şi utilizate în scopul instruirii studenţilor, 
pentru cercetări ştiinţifice, în vederea protejării  
fitodiversităţii, în programele de educaţie pentru mediu 
adresate elevilor şi pentru informarea publicului larg.
Având o suprafaţă de 18.2 ha, Grădina Botanică 
„D. Brândză” este organizată în sectoare exterioare 
specifice (exemple: Decorativ, Plante rare, Flora 
Dobrogei, Rosarium Iridarium, Taxonomic, Flora 
of Asia) şi sectoare interioare (Serele, Herbarium, 
Biblioteca, Centrul de educaţie ecologică). În ultimii 
ani, în vederea îndeplinirii adecvate a obiectivelor 
ce îi revin, au fost dezvoltate noi sectoare: Grădina 
Bunicii – o grădină tradiţională ţărănească, Grădina 
copiilor, Grădina cu cărţi.
Colecţiile de plante vii ale Grădinii Botanice  
„D. Brândză” numără peste 2.600 taxoni, în timp 
ce Herbarul General adăposteşte peste 300.000 de 
specimene. De asemenea, în Muzeul Botanic sunt 
găzduite diverse colecţii: peste 1.500 de aquarelle 
reprezentând plante spontane şi cultivate în România, 
produse vegetale şi obiecte realizate din plante, 
exponate cu valoare istorică şi câteva diorame.
Grădina Botanică „D. Brândză” dezvoltă mai multe 
programe având ca parteneri voluntarii. Unul dintre 
aceste programe a fost premiat în 2011 cu „Premiul 
Spaţii Verzi” pentru proiectul Grădina Bunicii.  
Un alt program, privind Curăţenia de primăvară, a 
fost premiat în 2013 cu „Premiul Societăţii Civile”.

Program de vizitare:

Grădină 
deschisă zilnic
orele 8:00–20:00 (16 martie–15 octombrie)
orele 9:00–17:00 (16 octombrie–15 martie)

Sere de expoziție
marți, joi, vineri, orele 10:00–15:00
sâmbătă, duminică, orele 9:00–13:00

Muzeul Botanic
marți–vineri, orele 10:00–15:00
sâmbătă–duminică, orele 9:00–13:00
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Țara Hațegului este un teritoriu cu un farmec aparte, 
situat la întretăierea unor rute culturale şi comerciale 
străvechi, fiind adesea considerată o Transilvanie 
în miniatură. Este o regiune în care geodiversitatea, 
biodiversitatea şi interacţiunea dintre Om şi Pământ au 
creat un spațiu cu o mare valoare naturală şi culturală.
Pentru România, conceptul de geoparc internațional 
a deschis o nouă etapă în abordarea conservării 
patrimoniului natural și cultural în contextul dezvoltării 
locale. Crearea Geoparcului Internațional Țara Hațegului 
a fost inițiată de Universitatea din București și este 
rezultatul unor studii interdisciplinare detaliate și al 
unei colaborări între universități, administrații locale, 
firme, școli și asociații. Geoparcul propune un plan de 
dezvoltare locală bazat pe conservarea patrimoniului 
natural și cultural, capabil să contribuie la dezvoltarea 
socio-economică și la întărirea identității. Geoparcul este 
un cadru de cooperare și inovare ce integrează cercetarea, 
educația și formarea profesională.
Teritoriul geoparcului oferă şansa unui „drum prin vremi”, 
a unei călătorii în timp, o călătorie ce începe acum 500 de 
milioane de ani, vârsta primelor roci, și continuă apoi în 
apele Oceanului Tethys, în Insula Dinozaurilor, cât și la 
formarea Munţilor Retezat, Ţarcu, Şureanu şi Poiana Ruscă. 
După ultima glaciaţiune este Vremea primilor oameni, 
apoi Vremea dacilor şi romanilor, Vremea cavalerilor, a 
castelelor şi curţilor domneşti. Azi, locul şi oamenii încă 
mai poartă urmele timpului, aşteptând să fie descoperite 
în zecile de puncte şi trasee de vizitare. Echipa geoparcului 
propune vizitatorilor o interpretare interactivă a geologiei, 
naturii și patrimoniului cultural, oferindu-le posibilitatea să 
pătrundă mai adânc sensurile lucrurilor.
Pentru cercetătorii, cadrele didactice și studenții Universității 
din București, dezvoltarea geoparcului este un exercițiu de 
implicare durabilă, care cere timp și competențe adecvate. 
Dincolo de povestea de succes a acestui Geoparc Internațional 
UNESCO este o echipă de oameni motivați care au șansa de a 
învăța, a descoperi și a împărtăși din experiența câștigată.

12.3. Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului –  
Geoparc Internațional UNESCO 

Adresă: Str. Libertății, nr. 9 A, Hațeg, jud. Hunedoara
Telefon: +4025–477.78.53
E-mail: hateggeoparc@yahoo.com
Website: hateggeoparc.ro
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