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STUDII UNIVERSITARE 
DE LICENȚĂ

Domeniul de studii: Istorie
Programul de studii: Istorie 

Criterii de selecție:  

1. Eseu motivațional (notat cu admis/
respins);

2. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la examenul de 
bacalaureat la disciplina Limba şi 
literatura română;

2. Nota obținută la examenul de 
bacalaureat, la disciplina la alegere a 
profilului și specializării.

Domeniul de studii:
 Relații internaționale și studii europene
Programul de studii: Relații internaționale 
și studii europene

Criterii de selecție:  

1. Eseu motivațional (notat cu admis/
respins);

2. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la examenul de 
bacalaureat la disciplina Limba şi 
literatura română; 

2. Nota obținută la examenul de 
bacalaureat, la disciplina la alegere a 
profilului și specializării.

Domeniul de studii: Științe politice
Programul de studii: Științe Politice

Criterii de selecție:  

1. Eseu motivațional (notat cu admis/
respins);

2. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la examenul de 
bacalaureat la disciplina Limba şi 
literatura română; 

2. Nota obținută la examenul de 
bacalaureat, la disciplina la alegere a 
profilului și specializării.

 Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) oferă oportunitatea dobândirii 
cunoștințelor și competențelor cu privire la istoria umanității, activitățile, teoriile și 
comportamentele politice, evoluția relațiilor internaționale.
 
 Facultatea derulează frecvent numeroase manifestări prin care studenții au ocazia 
de a intra în contact direct atât cu cercetarea de avangardă din domeniu, cât și cu posibilii 
recrutori de pe piața muncii.
 
 Datorită acordurilor naționale și internaționale de colaborare cu Muzeul de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța, Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța, Uniunea 
Democrată a Turco-Tătarilor Musulmani din România, Asociația Națională a Tinerilor 
Istorici din Republica Moldova, partide și instituții politice, studenții au posibilitatea de a 
experimenta activitatea specifică derulată în aceste domenii.
 
 Absolvenții FISP pot activa în diferite domenii: profesorat, arheologie, cercetare, 
politologie, diplomație, administrație locală, centrală și europeană.



STUDII UNIVERSITARE 
DE MASTER

Domeniul de studii: Istorie
Programul de studii: Antropologie 
și istorie europeană

Criterii de selecție:  

• Medie admitere = 50% interviu pe 
baza unui proiect menit să ateste 
capacitatea de însușire a metodologiei 
de cercetare, orientarea în literatura 
de specialitate, nota de originalitate a 
demersului + 50% media obţinută la 
examenul de licenţă.

Criterii de departajare:

1. Nota obținută  la proba I a examenului 
de licență;

2. Nota obținută la proba a II-a a 
examenului de licență;

Domeniul de studii: Istorie
Programul de studii: Relații internaționale 
în secolele XIX - XXI. Istorie și diplomație

Criterii de selecție:  

• Medie admitere = 50% interviu pe 
baza unui proiect menit să ateste 
capacitatea de însușire a metodologiei 

de cercetare, orientarea în literatura 
de specialitate, nota de originalitate a 
demersului + 50% media obţinută la 
examenul de licenţă.

Criterii de departajare:

1. Nota obținută  la proba I a examenului 
de licență;

2. Nota obținută la proba a II-a a 
examenului de licență;

BAZA MATERIALĂ

 Facultatea de Istorie și Științe Politice dispune de 3 săli de curs și 2 săli de seminar, 
echipate cu videoproiector, tablă inteligentă, acces la rețeaua wi-fi. 
 În cadrul facultății se găsesc 3 biblioteci, însumând un fond de carte de peste 5000 
de volume.



ABSOLVENȚI DE SUCCES 

 În calitate de absolventă a Facultății de Istorie și Științe Politice pot 
spune că am avut parte de o experiență educațională de nivel înalt, datorită 
colectivului de cadre academice titulare ale facultății și colaboratorilor din 
cadrul altor instituții de prestigiu. 
 De asemenea, implicarea studenților în proiectele și acțiunile 
desfășurate de Facultatea de Istorie și Științe Politice a reprezentat 
o excelentă oportunitate de dezvoltare profesională, încă din timpul 
programului de studii. Personal, am contribuit în perioada 2012-2015 ca 
asistent editorial executiv la Analele Universității Ovidius - Seria Științe 
Politice, iar în anii 2013 și 2015 am fost membru al secretariatului de 
organizare a Conferinței internaționale dedicate Studiilor Baltice și Nordice în România, care 
s-a bucurat la fiecare ediție de o participare de elită. 
 La scurt timp după terminarea programului de master am fost selectată în cadrul 
programului de Internship al Camerei Deputaților și am optat pentru un stagiu în cadrul 
Direcției Generale Afaceri Externe, unde am avut posibilitatea de a pune în practică noțiunile 
învățate în timpul programelor de studii ale FISP. 
 După terminarea stagiului de pregătire din cadrul Direcției Generale Afaceri Externe din 
Parlament am colaborat timp de aproape 3 ani cu unul dintre membrii Parlamentului. În acest 
timp am avut ocazia de a mă folosi de competențele specifice însușite în timpul programelor 
de studii absolvite, mai ales în ceea ce privește componenta de diplomație parlamentară.
 Din 2018 lucrez în cadrul uneia dintre cele mai cunoscute agenții de comunicare și afaceri 
publice din România și ocup în acest moment funcția de consultant de Public Affairs.
 Ascensiunea mea profesională nu ar fi fost posibilă fără experiența educațională 
completă oferită de colectivul de profesioniști desăvârșiți din Facultatea de Istorie și Științe 
Politice, cărora le mulțumesc pentru tot suportul oferit. 
 În încheiere, am un singur mesaj pentru viitorii studenți: FISP Rocks!

NADINA PANĂ 
Consultant de Public Affairs, Point Public Affairs

CONCURS DE DISCURSURI SUB EGIDA „FĂ-ȚI ORAȘUL BINE”, 18 DECEMBRIE 2020, DEDICAT 
STUDENȚILOR FISP DIN ANUL I. SPONSOR: EMAG 

CONCURSURI STUDENȚEȘTI

CENTRUL DE STUDII EURASIATICE

CENTRE DE CERCETARE 

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI
ASOCIAȚIA „UN YOUTH - CONSTANȚA BRANCH”, găzduită de către FISP conform unui 
protocol de colaborare



ABSOLVENȚI DE SUCCES ABSOLVENȚI DE SUCCES 

 Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității 
Ovidius din Constanța reprezintă pentru mine temelia în formarea 
personală și profesională. 
 Personală, deoarece am descoperit profesori extraordinari, 
care mi-au fost prieteni și mentori. Profesională, fiindcă am aflat că 
depozitele cunoașterii sunt neîngrădite și deschise continuu în fața 
unor materii atât de spectaculoase, pe care doar aici, la Facultatea 
Istorie și Științe Politice le poți găsi. 
 Îndrum pe fiecare să studieze aici deoarece sorții sunt doar de 
izbândă! 

ȘTEFAN ILIE  
Primar al Municipiului Tulcea, Membru al Consiliului Director 
al Asociației Municipiilor din România, Membru supleant al Comitetului 
Regiunilor, Președintele Filialei Tulcea a Partidului Național Liberal

 În toamna anului 1999 susțineam admiterea la Facultatea de 
Istorie și Științe Politice din cadrul Universității Ovidius din Constanța 
cu gândul de a aprofunda cunoștințele despre campaniile militare din 
Al Doilea Război Mondial – în special Războiul din Pacific, și de a mă 
specializa în relațiile politice internaționale din perioada post ’45 din 
Europa. 
 Era o perioadă de studiul căreia eram fascinat și de care mă 
preocupasem toată perioada anilor de liceu. Primii oameni pe care 
i-am întâlnit la Ovidius au fost cercetătorii, arheologii, profesorii care 
aveau să îmi devină mentori pentru următorii ani de facultate, și mult 
după aceea. 
 Căldura cu care ne-au întâmpinat, pasiunea cu care ne-au vorbit despre munca lor 
și rezultatele ei, profesionalismul cu care abordau orice materie de studiu și orice situație 
m-au determinat să iau în calcul acest drum. 
 Practica pe șantierele arheologice s-a dovedit a fi o experiență mult mai complexă 
decât părea la prima vedere. O experiență de viață care mi-a fost utilă pe toată perioada 
carierei de până acum, cu repere la care mă raportez și astăzi. 
 Toată activitatea profesională mi-a fost ghidată de tot ceea ce am deprins în timpul 
facultății. Nu există materie de studiu care să nu îmi fi fost utilă în viața profesională și în 
afara ei, ceea ce mi-a dovedit că arheologia, ca disciplină de studiu, este una dintre cele mai 
complexe. 
 După terminarea facultății am ales să urmez și studiile de master, ca o continuare 
firească a desăvârșirii profesionale. Anii petrecuți la Universitatea Ovidius din Constanța au 
fost anii care m-au condus la ceea ce am ajuns astăzi, atât în planul activității de cercetare, 
cât și în planul activității de management cultural.

DANIEL COSTACHE-BOLOCAN
Manager al Muzeului Județean Buzău



PERSPECTIVE DE CARIERĂ DUPĂ 
FINALIZAREA STUDIILOR

• Istoric;
• Muzeograf;
• Profesor în învățământul gimnazial și liceal;
• Politolog;
• Consilier afaceri europene;
• Referent relații externe;
• Consilier dezvoltare locală și regională.

PARTENERI DIN MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

1.  MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ                                               
 ȘI ARHEOLOGIE DIN CONSTANȚA

2. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN      
CONSTANȚA

3. INSTITUTUL DE ISTORIE „N. IORGA” 
    AL ACADEMIEI ROMÂNE

4. ASOCIAȚIA NOVAPOLIS

5. PUBLIC POINT AFFAIRS


