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DOCTORANZI ALBAIULIENI ŞI OPORTUNITATEA CERCETĂRII ISTORICE 
Ediţia a III-a 

 
 

Realizarea unei teze de doctorat tinde să devină, pe fondul noilor 
transformări ale domeniului, o încercare de armonizare a trei elemente 
fundamentale cu care se confruntă un tânăr doctorand: timpul de care dispune în 
cadrul programului doctoral, tema aleasă şi, desigur, o cercetare calitativă, cu 
elemente de originalitate care să-i justifice locul în sistemul de vase comunicante 
din mediul ştiinţific. Pentru a susţine întreg acest efort complex, Facultatea de 
Istorie şi Filologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin 
Catedra de Istorie şi Departamentul Doctorate, a organizat în data de 2 noiembrie 
2007 a treia ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Doctoranzi albaiulieni şi 
oportunitatea cercetării istorice, demonstrând astfel maturitatea şi viabilitatea ideii de 
încurajare a dialogului pe linia doctorand-coordonator.  

La cea de-a treia ediţie a participat un număr de 13 doctoranzi, care au 
prezentat comunicări circumscrise tematic subiectelor dezvoltate în propriile 
proiecte doctorale. Ediţia din anul 2007 a fost marcată de o corronatio academica: 
susţinerea publică a tezei de doctorat August Treboniu Laurian (1810-1881): discurs 
istoric romantic, realizată de Victor Tudor Roşu sub coordonarea prof. univ. dr. 
Iacob Mârza. 

Din punct de vedere tematic, lucrările celei de-a treia ediţii au reflectat 
diversificarea constantă a ariilor de interes şi a subiectelor pe care Şcola Doctorală 
din Alba Iulia le abordează. Istoriografia şi-a revendicat şi de această dată 
supremaţia, majoritatea lucrărilor prezentate de doctoranzi încadrându-se acestui 
domeniu: Iluminismul în Europa Centrală: direcţii, reprezentanţi, influenţe (Oana 
Badea), Sfârşit de capitol. Gheorghe Şincai (1754-1816) – discurs istoric în „Hronica 
românilor” (Ana Maria Roman Negoi), Discurs polemic la Ion Budai-Deleanu (Larisa 
Matei), Funcţia educativă a istoriei la Aaron Florian (Octavian Marcu), Aspecte stilistice 
în opera istorică a lui August Treboniu Laurian (Tudor Roşu), Profesorul Ioan Raţiu: 
corespondenţa – izvor al cercetării vieţii şi activităţii sale (Florin Gheorghiu), Metodă şi 
sursologie istorică la Augustin Bunea. Studiu de caz: Episcopul Ioan Inocenţiu Klein (Niţă 
Fănică), Cronicarul Szamosközy în opera lui Ioachim Crăciun (Liviu Zgârciu), Ocrotirea 
patrimoniului cultural: o constantă în opera literară şi istorică a lui Victor Russu 
(Emanoil Pripon). Istoria cărţii a fost reprezentată prin comunicările Structuri şi 
tipologii sociale după însemnările de pe cartea veche din Ţara Silvaniei (sec. XVII-XIX) 
(Ioan Oros) şi Regulamente şi statute ale bibliotecilor şcolare în comitatul Hunedoara la 
sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX (Ciprian Drăgan). În zona de 
interes a istoriei contemporane, Liviu Pleşa a prezentat lucrarea Distrugerea elitelor 
de către regimul comunist: cazul profesorului Ioan Lupaş. Exerciţiul doctorandului pe 
subiectul regimului comunist nu este unul recent, acesta realizând deja studii 
consistente şi lucrări dintre care merită amintită Dosarul Ana Pauker (2 vol., Editura 
Nemira, 2006), redactată în colaborare cu Elis-Neagoe Pleşa. 
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Lucrările celei de-a treia ediţii au pus în lumină nu doar stadiul şi 
seriozitatea cercetărilor întreprinse de doctoranzii albaiulieni; ele au demonstrat şi 
capacitatea reţelei de comunicare iniţiate în anul 2003 şi mai ales utilitatea acesteia 
pentru derularea şi finalizarea după toate rigorile ştiinţifice a unui proiect doctoral. 
Schimbul viu de opinii, într-o atmosferă mai puţin formală şi detensionată de 
presiunea întâlnirilor din cadrul organizat al examenelor şi referatelor, a 
demonstrat încadrarea firească într-o practică benefică, exersată cu succes de centre 
universitare din ţară şi străinătate. Inaugurată în anul 2003 ca o promisiune pentru 
tinerii doctoranzi porniţi pe drumul cunoaşterii, sesiunea anuală este deja o 
certitudine în câmpul manifestărilor de profil. 
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