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Bibliografie orientativă:
Brunet, J. P., Plessis, A., Introduction a l’histoire contemporaine, Paris, Armand Collin, 1972.
	Bloch, Marc, Apologie pour l’histoire ou métier d’histoiren, Paris, Armand Collin, 1974.
Burke Peter, History and Social Theory, Cambridge, 1992,  
Idem, New perspectives on historical writing, Cambridge, 2001
Idem, What is cultural history, Cambridge, 2004.
	Dosse François, L'histoire en miettes. Des Annales á la nouvelle histoire, Paris, 
	Eco Umberto, Cum se face o teză de licenţă, (Iaşi) Polirom, 2006.
	Idem, Pliculeţele Minervei, (Bucureşti) Humanitas, 2004.
	Idem , Inainte ca racul, (Bucureşti), Rao Books, 2007.
	Iorga, Nicolae, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Iaşi, 1999.
	Furet François, Atelierul istoriei, Bucureşti, Editura Corint, 2002.
	Le Goff, Chartier, Roger, Revel, Jaques, La nouvelle histoire, Paris, C.E.P.L., 1978.
	Hartog, François, Evidence de l’histoire. Ce que voient les historiens, Paris, Gallimard, 2005.
	Huntington, Samuel P., Ciocnirea cizilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Antet, 1997.
Iggers, Georg, G., Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the postmodern Challenge, Hanover and London, 1997, London 2005.
Idem, Edward Wang, A global history of modern Historiography, London, 2008.
	Kolodziej, Edward A., Securitatea şi relaţiile internaţionale, (Iaşi) Polirom, 2005.
	Nape, Jr., Joseph S, Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie şi istorie, Antet, 2005.
	Samaran, Charles (ed.) L’histoire et ses méthodes, (Paris) Librairie Gallimard, 1961.
	Steans, Jile, Pettiford, Llyod (în colaborare cu Thomas Drez), International Relations. Introducere în relaţiile internaţionale. Perspective şi teme, Editura Antet, 2008.
	Veyne, Paul, Cum se scrie istoria, Bucureşti, Editura Merdiane, 1999.

	

	Bibliografie este orientativă şi poate fi completată de către candidaţi cu orice lucrări care corespund tematicii. În funcţie de opţiunile cronologice candidaţii vor fi repartizaţi celor două comisii, tematica rămând aceeaşi.
Istorie medievală şi premodernă.
Istorie modernă şi contemporană. 

Înscrierile au loc între 14-25 septembrie iar examenul va avea loc în intervalul  05-15 octombrie 2015.

Comisiile de concurs, data şi ora la care se va desfăşura examenul, vor fi afişate după încheierea înscrierii, în data de 25 septembrie.

Examenul este oral şi va cuprinde şi întrebări legate de preocupările de cercetare ale candidaţilor, ce vor preyenta un scurt proiect preliminar privind tema aleasă pentru teza de docotorat

Proba de limbă străină trebuie susţinută înainte de înscriere, într-o unitate de învăţământ superior acreditată pentru a da certificate lingvistice UE.



