FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE
Dacă există cu adevărat o tradiţie cărturărească proprie Târgoviştei, aceasta este, cu
siguranţă, cea umanistă. Nu e de mirare, prin urmare, că Universitatea „Valahia” a ales să dea
curs aceastei tradiţii, înglobând câteva specializări de orientare umanistă încă din anul 1992.
Ele s-au dezvoltat şi îmbogăţit în timp, devenind, prin intermediul programelor de master şi
doctorat, unul dintre domeniile de excelenţă ale instituţiei târgoviştene.
Facultatea de Ştiinţe Umaniste a început sã funcţioneze, sub aceastã denumire, din
anul 1995. Ea reuneşte în prezent, din punct de vedere administrativ, 5 specializări de licență:
Istorie, Geografie, Geografia turismului, Educație Fizică şi Sport, Kinetoterapie şi
motricitate specială. Lor li se adaugă specializările universitare de tip master (Unitatea
istoriei europene, Fenomene geografice de risc și calitatea mediului, Educaţie fizică, turism
și timp liber). Specializarea Istorie oferă şi posibilitatea continuării studiilor în regim postuniversitar, sub forma doctoratului. Admiterea, la toate formele de învăţământ, se realizează
pe baza mediei examenului de bacalaureat.
Deşi diferenţiate prin tradiţie şi specific, specializările Facultăţii de Ştiinţe Umaniste
au în comun dorinţa şi capacitatea de a le oferi studenţilor o atmosfera academică curată şi un
viitor bazat pe o educaţie de calitate.
În conformitate cu strategia educativă a universităţii, toate specializările Facultăţii de
Ştiinţe Umaniste sunt acreditate şi practică sistemul european de credite transferabile.
Aceasta înseamnă că toţi studenţii pot beneficia de mobilităţi, susţinute financiar prin
programe europene, deci şi de oportunitatea de a studia şi la alte universităţi, din ţară sau
străinătate.
Facultatea se mândreşte cu un colectiv didactic puternic, care reuneşte cadre didactice
tinere, majoritatea recrutate din elita propriilor absolvenţi, în conformitate cu standardele
riguroase de competenţă profesională solicitate unei universităţi de stat. Corpul profesoral
numără însă şi specialişti experimentaţi, a căror reputaţie internaţională, unanim recunoscută,
s-a clădit prin activitatea de cercetare desfăşurată, timp de decenii, în institutele Academiei
Române.
Calitatea ştiinţifică a corpului profesoral este demonstrată prin existenţa mai multor
centre de cercetare acreditate, ca şi prin editarea, sub egida facultăţii, a nu mai puţin de trei
reviste ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale prestigioase.
Facultatea găzduieşte anual reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi
organizează regulat conferinţe ale unor personalităţi de renume, provenite de la universităţi
din ţară şi străinătate. Cadrele didactice ale facultăţii coordonează, de asemenea, numeroase
proiecte de cercetare de nivel naţional şi internaţional, în care sunt integraţi şi studenţii
merituoşi de la master sau doctorat.
Corpul didactic este împărţit în 3 departamente autonome (Istorie, Geografie,
Educaţie fizică și sport), care administrează misiunea didactică specifică fiecăruia, dar se
ocupă şi de organizarea programelor de cercetare ştiinţifică proprii. Evident, fiecare
departament dispune de propriul serviciu de secretariat, pentru a uşura studenţilor rezolvarea
problemelor de ordin administrativ.
Baza materială a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste include numeroase facilităţi,
impecabil mobilate şi echipate (4 amfiteatre, 20 de săli de curs şi seminar, 2 baze sportive
complexe). Ea include o bibliotecă centrală, biblioteci de specialitate, organizate în cadrul
centrelor de cercetare, dar şi laboratoare de specialitate, care oferă studenţilor interesaţi
posibilitatea de a se familiariza, încă de pe băncile facultăţii, cu rigorile cercetării ştiinţifice.

