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DISCIPLINE

Discipline de cunoaștere avansată 
1. Comunismul românesc în perioada interbelică
2. Controlul social. Propagandă și organizaţii de masă
3. Imaginarul unităţii. O introducere în antropologia politică a comu-
nismului
4. Miturile comunismului românesc
5. Contestare și represiune în România
6. Securitatea și teroarea în România
7. Anticomunismul postcomunist
8. Justiţia de tranziţie și problema comunismului

Discipline de sinteză
1. Socialismul secolului al XIX-lea și mișcarea de stânga din 
România până la primul război mondial
2. Teoria și practica puterii comuniste. Cazul Rusiei Sovietice / URSS
3. Comunismul în Balcani și în Europa Centrală
4. Partidul Comunist și istoria politică a României după 1945
5. Societate și economie în România comunistă
6. Educaţie și învăţământ în România anilor 1945-1989
7. Viaţa cotidiană în comunism
8. Prăbușirea unui sistem. Statele Europei de Est în postcomunism

Profesori
• Prof. univ. dr. Alexandru Florin PLATON (Facultatea de Istorie)
• Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI (Facultatea de Istorie)
• Prof. univ. dr. Ioan CIUPERCĂ, profesor consultant 
(Facultatea de Istorie)
• Prof. univ. dr. Adrian NECULAU (Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 
Facultatea de Pihologie și Știinţe ale Educaţiei)
• Prof. univ. dr. Daniel BARBU (Universitatea București, Facultatea de 
Știinţe Politice)
• Conf. univ. dr. Lucian LEUȘTEAN (Facultatea de Istorie)
• Conf. univ. dr. Alexandra IONESCU (Universitatea București, 
Facultatea de Știinţe Politice, Institutul de Studii Politice din Paris)
• Lect. univ. dr. Dan LAZĂR (Facultatea de Istorie)
• Lect. univ. dr. Ovidiu BURUIANĂ (Facultatea de Istorie)
• Cercetător știinţific III dr. Dorin DOBRINCU
(Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași)
• Cercetător știinţific II dr. Andi MIHALACHE
(Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași)
• Cercetător știinţific II dr. Cătălina MIHALACHE 
(Institutul de Istorie „A.D. Xenopol" din Iași)
• Cercetător știinţific Adrian CIOFLÂNCĂ 
(Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași)
• dr. Marius OPREA
(Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România)
• Stejărel OLARU
(Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România)

OBIECTIVELE MASTERULUI 

Programul de master Istoria comunismului românesc are o triplă 
orientare:

a. Formarea didactică a absolvenţilor; un program de profesionali-
zare, în sensul creării de specialiști care să aibă capacitatea de a 
populariza și promova cunoștinţele dobândite în acest domeniu.

b. Formarea de specialiști în domeniul istoriei comunismului și a 
studiilor privind comunismul; masterul își propune să fie un program 
de cercetare, care să producă specialiști bine pregătiţi din punct de 
vedere academic în domeniul studiilor despre comunism și postco-
munism, cu atât mai mult cu cât numărul unor astfel de specialiști 
este destul de redus în România; viitorii specialiști trebuie să fie 
capabili pentru:

• Cercetarea sistematică și avansată a practicilor, instituţiilor și 
remanenţelor comunismului românesc;
•  Cercetarea interdisciplinară (prin apelul la metodologii din diferite 
arii disciplinare: istorie, psihologie, jurnalism, știinţe-politice, drept 
etc.) a fenomenului comunist în ansamblul său;

Formarea de specialiști în domeniul istoriei recente presupune:

• Cercetarea în arhive;
• Editare de texte specifice perioadei;
• Interpretarea surselor regimului totalitar;
• Însușirea tehnicilor de istorie orală;
• Pregătirea specialiștilor pentru mediul universitar pe baza dialogu-
lui academic promovat de programul de masterat și a cercetării;
• Pregătirea specialiștilor pentru activitatea muzeală.

c. Difuzarea în societate a unor informaţii despre regimul comunist, 
despre politicile și practicile de putere ale acestuia.

Oportunităţi profesionale 
• Facultăţile de istorie sau de știinţe politice din universităţile 
românești, unde să creeze, în timp, catedre de studii asupra comu-
nismului și postcomunismului;
• Institutele de cercetare de profil, în care să-și dezvolte propriile 
programe de cercetare;
• Departamentele de istorie recentă ale publicaţiilor românești;
• Mijloacele de informare în masă.

MASTER

www.studiulcomunismului.ro



BAZA MATERIALĂ

Spaţiile de învăţământ 
 • Amfiteatru cu 100 de locuri (amfiteatrul II7 din corpul A)
• Sală de curs și seminar de 50 de locuri (sala H1 din corpul H)
• Două săli de curs și seminar de 30 de locuri (sala H2 din corpul H și sala 2.2 din 
Corpul A)
• Spaţiul propriu al Centrului de Studii asupra Comunismului și Postcomunis-
mului

Spaţiul de cercetare 
Sala Centrului de Studii asupra Comunismului și Postcomunismului (cu o 
suprafaţă de 30 mp) va fi special amenajată pentru proiecţii de materiale 
video. Laboratorul va fi dotat cu o bibliotecă de specialitate, echipamente 
audio-video (proiector multimedia, plasmă tv, DVD player) și materiale 
didactice (hărţi, albume, colecţii de documente, rapoarte de specialitate etc). 

Spaţiile de lectură 
• Filiala Facultăţii de Istorie a Bibliotecii Centrale Universitare   „Mihai Eminescu” 
(cu un fond de 44.000 volume)
• Biblioteca afiliată Catedrei de Istorie Contemporană și a Centrului de Studii 
asupra Comunismului și Postcomunismului (cu un fond de peste 6.000 de 
volume de specialitate – istorie contemporană și studii  / lucrări asupra 
comunismului)

Echipamente
- 4 laptop-uri, 2 videoproiectoare, 3 camere foto digitale; 
- o cameră video digitală, o imprimantă laser color, 3 imprimante laser AN; 
- un copiator laser AN, un sistem audio-video; 

Materiale didactice
• Un suport de curs (printat, pe CD sau accesibil online) elaborat de cadrul 
didactic al cursului;
• O colecţie de reader-uri pentru fiecare semestru (colecţii de documente, 
studii, cercetări, inclusiv indicaţii și precizări metodologice).

Resurse
Masteranzii:
• Vor primi sprijin (burse de studiu și cercetare) pentru stagii de documentare 
în ţară și străinătate.
• Vor elabora studii și cercetări având ca temă comunismul și postcomunis-
mul care vor fi publicate în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România, în volume de specialitate sau în reviste de gen;

• Instituţiile organizatoare (Facultatea de Istorie, Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului în România, Centrul de Studii asupra Comunismului 
și Postcomunismului) vor sprijini masteranzii prin organizarea de dezbateri / 
acţiuni media pentru popularizarea programului de masterat și creșterea 
gradului de interes al populaţiei privind represiunea comunistă în România.

ADMITERE 2009

I. Durata studiilor
2 ani (4 semestre)

II. Numărul de locuri
8 locuri bugetate
25 locuri cu taxă

La concursul de admitere la master din acest an se pot înscrie:
• absolvenţii Bologna (care au urmat cursuri universitare de licenţă cu o 
durată de 3 ani)
• absolvenţii promoţiilor anterioare sistemului Bologna (care au urmat 
cursuri universitare de licenţă cu o durată de 4 ani)

III. Înscriere și selecţie
Prima sesiune
a) 13-18 iulie 2009 – înscrierea candidaţilor
b) 19-21 iulie 2009 – selecţia candidaţilor și afișarea rezultatelor
A doua sesiune
a) 7-12 septembrie 2009 – înscrierea candidaţilor
b) 13-15 septembrie 2009 – selecţia candidaţilor și afișarea rezultatelor
A doua sesiune se va organiza doar în cazul în care vor rămâne locuri libere 
după sesiunea din luna iulie.

IV. Forma concursului
Concurs de dosare
50% – media aritmetică a anilor de studii
50% – nota examenului de licenţă

V. Taxa de studii
Taxa anuală de școlarizare: 2000 RON/an
Taxa de înscriere: 120 RON

VI. Cine organizează
Facultatea de Istorie a Universităţii "Al. I. Cuza" Iași
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România
Centrul de Studii asupra Comunismului și Postcomunismului

VII. Date de contact
Facultatea de Istorie
B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iași, România

Tel:   +40 (232) 201056 
          +40 (232) 201057
Fax:  +40 (232) 201156

E-mail: ovidiub@uaic.ro 
              master@iiccr.ro 
Web:  www.studiulcomunismului.ro

ACTE NECESARE

• Dosar plic

• Fișa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii

• Diploma de licenţă în original* sau echivalentă cu aceasta recunos-
cută de MECT. Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în 
sesiunea iunie 2008 pot prezenta în locul diplomei de licenţă adeve-
rinţă eliberată de Secretariatul Facultăţii pe care a absolvit-o, adeve-
rinţă în care se menţionează media generală a anilor de studii și nota 
obţinută la licenţă

• Foaia matricolă în original*

• Diploma de bacalaureat în original*

• Certificat de naștere, în copie legalizată

• Copie xerox a cărţii / buletinului de identitate

• Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului 
care atestă schimbarea numelui iniţial de familie

• 2 fotografii color tip Buletin de identitate

• Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie

• Chitanţa de achitare a taxei de înscriere

* Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune 
o adeverinţă de la Facultatea unde are actele în original. Conform Metodologiei, 
candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe domenii vor 
depune dosarul cu actele originale la prima opţiune. Înscrierea la celelalte 
programe de master se face pe baza documentelor menţionate anterior, prezen-
tate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la faculta-
tea unde s-a depus dosarul cu acte originale.


