Actele necesare pentru înscriere la
STUDIILE DE MASTERAT :
Diploma de licenţă în original + copie
legalizată; (pentru absolventii promotiei
2016 este necesara adeverinta de absolvire
a examenului de licenta, cu precizarea
mediei la examenul de licenta);
Suplimentul de diplomă în original + copie
legalizată;
Diploma de bacalaureat (copie legalizata);
Certificat de naştere (copie legalizată);
Certificat de căsătorie (copie legalizată)
pentru candidatele căsătorite;
2 fotografii color, tip act de identitate;
Copie xerox de pe actul de identitate;
Adeverinţă medicală
Dosar plic
Admiterea la studiile de masterat:
Admiterea se face pe baza unui colocviuinterviu, pentru un număr de 75 de locuri.
Înscrierile:
Se efectuează luni-vineri între orele
10:00–16:00 la Secretariatul General al
Universităţii Hyperion, situat în Calea
Călăraşilor nr. 169, sector 3, parter.
Înscrierile au loc în perioada
15 iulie-15 septembrie 2016, iar interviul
se
va
susţine
în
perioada
19-30 septembrie 2016.
Telefoane
021 321 64 04
021 327 44 65

021 327 44 64
021 321 46 67

Fax 021 321 62 96

021 321 64 25

Email istorie@hyperion.ro

Geopolitica

este o ştiinţă politică ce studiază
impactul aşezării şi poziţionării geografice
a unui stat asupra politicii sale externe
şi interne, precum şi impactul
factorului spaţial asupra politicii
internaţionale în ansamblu.
Noţiunea de geopolitică a fost întrodusă
în uz de politologul suedez Rudolf Kjellen
in 1899, deşi fundamentele noii ştiinţe
au fost puse de geograful german
Friedrich Ratzel cu doi ani înainte,
în lucrarea Geografia politică.
Încă de la apariţia sa la începutul
secolului XX, scopul final al geopoliticii,
pe care ar trebui să o considerăm un
punct de sprijin pentru realităţile
existente, a fost obţinerea puterii.
În secolul XX, conceptele, teoriile,
premisele geopolitice au fost influenţate
mai mult de strategiile militare,
ajungându-se astfel la o polaritate
a lumii. Însă din motive obiective, nu
a fost posibil ca aceste concepţii să
depăşească stadiul de ipoteză şi să
fie aplicate în practică, acesta fiind
tocmai factorul care a determinat
transformarea conceptelor şi teoriilor
geopolitice în secolul XXI.
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Discipline de studiu:

Anul I
- Regimul politic intern în perioada
modernă a României
- Sistemul geopolitic, strategic şi relaţiile
internaţionale ale României (1914-1918)
- Situaţia geopolitică şi relaţiile
internaţionale în contextul marilor
conflicte ale sec. XX
Geopolitica şi relaţiile internaţionale ale
României în epoca modernă
- Unitatea naţională în istoria românilor
- Patrimoniul antic şi medieval românesccomponentă a valorilor culturale europene
- Teorii şi politici de securitate
internaţională
- Geopolitica Dunării şi Mării Negre

Anul II
- România şi sistemul de alianţe în epoca
contemporană. Motivaţii şi urmări
- Prăbuşirea sistemului comunist şi
impactul asupra continentului european
- Instituţii şi organisme în arhitectura
Uniunii Europene
- Doctrine şi ideologii politice în spaţiul
european
- Dialog şi confruntare între NATO şi
Organizaţia Tratatului de la Varşovia
- Teoria şi practica organizaţiilor
internaţionale în perioada Războiului Rece
- Studiile de securitate şi terorismul
contemporan
- Geopolitica şi relaţiile internaţionale ale
României în epoca modernă

Cadre didactice cu activităţi în cadrul
masterului

Prof.univ.dr. Ştefan Păun
Prof.univ.dr. Mihail Corneliu Lungu
Prof.univ.dr. Ion Giurcă
Prof.univ.dr. Alexandru Oşca
Prof.univ.dr. Leonida Moise
Conf.univ.dr. Renata Tatomir
Conf.univ.dr. Doina Pungă
Lector univ.dr. Marian Ştefănescu

FACULTATEA DE
ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE
ŞI ALE NATURII
Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste
şi ale Naturii organizează cursuri de Master
cu durata de 4 semestre. Specializarea
ISTORIE este acreditată prin H.G. nr. 966 /
29.09.2011.
Începând cu anul universitar 2005/2006
facultatea
s-a
raliat
politicilor
de
restructurare a învăţământului românesc în
acord cu “procesul Bologna”: 3 ani studii de
licenţă + 2 ani studii de masterat.
În acest moment specializarea Istorie
dispune de un program de pregătire
complex, bazat pe planuri de învăţământ şi
programe analitice, în deplină concordanţă
cu exigenţele actuale, formând specialişti
competenţi în domeniile Istorie, Relaţii
Internaţionale,
Arhivistică,
Arheologie,
Muzeologie etc.

GEOPOLITICĂ, ISTORIE ŞI RELAŢII
INTERNAŢIONALE
Masteratul situat la confluenţa istoriei,
geografiei, ştiinţelor politice şi militare,
constituie un demers interdisciplinar de
relevare a raportului dintre datele
naturale ale geografiei şi politica statelor
lumii şi de analiză a “jocului politic dintre
state”.
În cadrul masteratului se va urmări
modul în care a fost ancorat spaţiul
românesc în relaţiile internaţionale,
punându-se
accent
îndeosebi
pe
problematica actuală.

