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FilosofieFacultatea de Istorie şi Filosofie se înscrie reuşit în 

şirul facultăţilor care formează autoritatea USM. Buna 
desfăşurare a procesului de instruire este asigurată de 
profesori cu o bogată experienţă didactico-ştiinţifică în 
domeniu. Facultatea pregăteşte specialişti în domeni-
ile istorie, filosofie, antropologie. Procesul de instruire 
se realizează prin promovarea valorilor general-umane 
şi modelarea unei culturi instituţionale care ar încuraja 
buna desfăşurare a vieţii academice.

Secţia Istorie oferă studii la următoarele  specializări: 
istorie, arheologie, muzeografie, etnologie. În această 
ordine de preocupări, pregătirea fundamentală în isto-
rie corespunde standardelor naţionale şi internaţionale, 
permite absolvenţilor să activeze în diverse dome-
nii: învăţământ, ştiinţă, cultură, administraţie publică, 
organizaţii politice, diverse departamente de stat.

Secţia Filosofie oferă cunoştinţe profunde despre lumea 
înconjurătoare şi situaţia omului în mediul socio-cultur-
al. Studiul filosofiei ajută la familiarizarea cu principalele 
teorii filosofice cu privire la existenţă, cunoaştere, adevăr 
ştiinţific, cultivând abilităţi de argumentare şi de gândire 
critică, sistematică şi riguroasă.

Un nou domeniu explorat  este Antropologia, care pre-
supune formarea abilităţilor în administrarea proiectelor 
sociale, înţelegerea mediului social, a tipurilor de culturi. 
Cunoştinţele obţinute vor ajuta la: diagnosticarea prob-
lemelor etnice, trasarea căilor de modernizare socială, 
analiza mediului competitiv, gestionarea fenomenel-
or sociale, oferind consultanţă privind comunicarea 
interculturală, optimizarea folosirii resurselor umane etc.

  Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor cu personalităţi 
distincte fac cursurile interactive şi mai ușor de înțeles. 
Totodată implicarea studenţilor în  activităţi  ştiinţifice 
de tip seminare, conferinţe şi  proiecte încurajeză tînăra 
generaţie spre cercetare. Studenţii ghidaţi de profesori au 
posibilitatea să realizeze cercetări practice şi să studieze 
nu doar din cărţi, ci şi pe teren, în muzee şi laboratoare. 
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În fiecare trecut există 
viitorul  tău



Specialitatea „Antropologie” 
Vei  studia:
• Istoria şi teoria antropologiei
• Cultura şi civilizaţia naţională şi universală
• Metodologia cercetării antropologice
• Interferenţe cultural-balcanice
• Minorităţi etnice şi naţionale
• Procese civilizatorii contemporane.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
• Antropolog
• Agent publicitar
• Consilier relaţii interetnice
• Consilier de imagine
• Consilier etic.

Specialitatea „Etnologie”

Vei  studia:
• Etno-psihologia
• Etno-sociologia
• Istoria etnologiei
• Istoria religiilor
• Etnologia românilor
• Procesele de etnogeneză în Europa de Sud-Est 
• Istoria minorităţilor confesionale  din R.M.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
• Etnolog 
• Istoric
• Muzeograf
• Consilier etnolog
• Consilier etic.

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master.

Specialitatea „Arheologie”

Vei  studia:
• Arheologie
• Arheologie experimentală
• Arheologie informatizată
• Metode statistico-matematice şi combinatorii în arheologie
• Istoria religiilor
• Limba şi epigrafia greacă şi latină.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
• Arheolog
• Consilier arheolog
• Consilier etnolog.
                       Specialitatea “Istorie şi geografie” 
Vei studia:
• Istoria universală(pe perioade)
• Istoria Românilor (pe perioade)
• Istoria religiilor
• Geografie fizică şi umană
• Geografia turismului
• Geografie politică

După absolvire te poţi angaja în calitate de:
Profesor de istorie şi ştiinte sociale
Profesor de geografie
Consilier turistic

                              Specialitatea „Muzeografie”

Vei  studia:
• Constituirea fondurilor muzeale
• Istoria muzeelor lumii şi din Republica Moldova
• Conservarea şi restaurarea colecţiilor muzeale
• Desingn şi expoziţie muzeală
• Managementul muzeal
• Iconografie.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
• Muzeograf
• Arhivar
• Consilier etnolog
• Consilier muzeograf.

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master.

Specialitatea „Istorie”  
Vei  studia:
• Istoria românilor (pe perioade)
• Istoria universală (pe perioade)
• Istoria țărilor Asiei şi Africii
• Arheologie universală
• Antropologie
• Arhivistică
• Geografie istorică şi numismatică
• Paleografie.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
• Istoric
• Arhivar
• Arhivist
• Consilier politic
• Profesor de istorie şi știinţe sociale.

 

Specialitatea „Filosofie” 

Vei  studia:
• Istoria Filosofiei
• Ontologie şi metafizică
• Filosofia ştiinţelor naturii
• Filosofia socială
• Filosofia culturii
• Etica şi filosofia moralei 
• Filosofia şi metodologia ştiinţei
• Antropologie filosofică.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
• Profesor de filosofie
• Consilier etic 
• Specialist în activitatea socială 
• Specialist  serviciu personal.

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master.

Şi tu poţi face istoria  Descoperă cele uitate În spațiu practic


