Centrul de Excelență în Studiul Imaginii
și
Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”
vă urează „La mulți ani!”

CES) a fost înființat prin Decizia Rectorului Universității din București,
nr. 252, din 25.01.2001, în baza unui Statut aprobat de Biroul Executiv al
Senatului UB în ședința din 4. .
, ca „unitate autonomă fără
personalitate juridică în cadrul Universităţii din Bucureşti”, „pentru a
stimula, coordona şi executa proiecte de cercetare, teze de doctorat şi

cursuri post-universitare (masterat, doctorat)” în domeniul studiului
imaginii (extrase din Statut).
A primit recunoașterea calității de centru de cercetare științifică al UB
prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării din România, nr. 4233,
din
. .
și, prin același ordin, acreditarea de „Centru de
Excelență”, din partea MEN-CNCSIS.
Școala Doctorală „Spațiu, )magine, Text, Teritoriu” SD-SITT a fost
înființată în cadrul Consorțiului Universitatea din București ‒
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „)on Mincu”, București
(acord de parteneriat pentru anii universitari din perioada 2003-2014)
la data de 01.10.2005.
SD-S)TT se înscrie în domeniul fundamental „Științe umaniste și arte”,
cu o activitate pluridisciplinară, orientată către studiul imaginii.
La data de 01.10.2014, SD-SITT a fost inclusă administrativ în structura
Facultății de Litere a Universității din București, ca a doua școală
doctorală a acesteia.
În conformitate cu Legea educației naționale, cu Codul doctoratului și
cu Regulamentele Universității din București, SD-SITT include:
 Centrul pluridisciplinar de studii universitare doctorale
avansate;
 Centrul de studii de masterat de cercetare interdisciplinară ‒ cu
două programe de masterat, „Teoria și practica imaginii”
înființat în
, acreditat ARAC)S în
și „Societate,
multimedia, spectacol” înființat și acreditat în 2009);
 Centrul de cercetare postdoctorală C)V)S.
Programele didactice ale SD-SITT sînt organizate de către CES) prin
acorduri de colaborare încheiate cu Facultatea de Litere a Universității
din București pentru școlaritate și cu Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „)on Mincu”, București pentru locație .
Diplomele de masterat și de doctorat pentru programele didactice ale
SD-SITT, organizate de CESI, sînt emise de Ministerul Educației și
Cercetării din România și eliberate de Universitatea din București, în
conformitate cu legea.

