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INFORMAŢII PERSONALE ANDREI ŞIPERCO 
 

  Aleea Someşul Cald nr. 2, bl. D 10, sc. 3, et. 1, ap. 34, Bucureşti, România 

 Scrieţi numărul de telefon           074 448 1869 

 asiperco@yahoo.com 

  

 

Sexul masculin | Data naşterii 19.05.1963 | Naţionalitatea română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

2004-prezent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   2008-2015 

 

 

 

2005-2007 
 

                                        

                                       2003-2004 

 

 

                                       2001-2002 

 

 

 

1997-2000 

 
Cadru didactic 

Universitatea București, Facultatea de Litere,  Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1, cod poştal 010017  

Profesor (dr.), 2016-prezent. Din 4 noiembrie 2019, director al Departamentului de Studii Culturale 

 Cursuri generale: Istoria Europei;  Analiza conflictelor internaţionale   

 Cursuri opţionale: Problematica Holocaustului; Istoria Comitetului Internaţional al Crucii Roşii şi 
evoluţia dreptului umanitar; 

 Cursuri la nivel de masterat: Drepturile omului; Construcţia europeană postbelică;  

 Seminar de Istorie a Europei; 

 Îndrumare lucrărări de licenţă şi de dizertaţie 

 

Conferenţiar (dr.), 2008-2016 

 Cursuri generale: Istoria Europei;  Analiza conflictelor internaţionale   

 Cursuri opţionale: Problematica Holocaustului; Istoria Comitetului Internaţional al Crucii Roşii şi 
evoluţia dreptului umanitar; 

 Cursuri la nivel de masterat: Drepturile omului; Politica culturală 

 Seminarii de Istorie a Europei; Analiza conflictelor internaţionale 

 Practică pentru licenţă pentru studenții din anul al III-lea 

 Îndrumare lucrărări de licenţă şi de dizertaţie 
 

Lector (dr.), 2004-2008 

Tipul sau sectorul de activitate educație, învățământ superior  

 
Cercetator ştiinţific gr. III 
Institutul Diplomatic Român 

 Membru în colectivul de editare a Documentelor Diplomatice Române 
 

Analist politic 
Institutul PRO 
 

Cercetător asociat 
Institutul Român de Istorie Recentă 
 

Cadru didactic asociat 
Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti.  

 Curs special: Acţiuni umanitare în cel de-al doilea război mondial 

 
Consilier 
Preşedinţia României, Departamentul Comunicare şi Biroul de Presă 

 Redactarea de comunicate şi informaţii de presă 

 Punctaje pentru discursuri, alocuţiuni, declaraţii de presă 

 Documentări în planul istoricului relaţiilor bilaterale 
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                                              1993-1996      Bibliotecar, responsabil cu Arhiva Istorică 

                                                                Biblioteca Naţională a României, Colecţii speciale 

 Inventarierea fondurilor M. Kogălniceanu şi  I. C. Brătianu 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  
 

2017 Atestat de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Istorie  
(Ordin ministru, nr. 4204, din 21.06.2017) 

                                    

 

                             1988-1993  

 
Cadru didactic  

Școala nr. 261, comuna Tunari, Sectorul Agricol Ilfov  

Școala  Generală  Şiriu, comuna Crucea, jud. Constanţa 

 Profesor pentru disciplina Istorie  

Tipul sau sectorul de activitate educație, învățământ preuniversitar  

 

 

2002 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

1994-1996 

 
Cercetare şi documentare 

 

Elveţia, în Arhivele federale din Berna şi în Arhiva Comitetului Internaţional al Crucii Roşii din 
Geneva. 

 

Cercetare şi documentare 

Elveţia, în Arhivele federale din Berna şi în Arhiva Comitetului Internaţional al Crucii Roşii din 
Geneva. 

 

Doctor în ştiinţe istorice 

Teza de doctorat: “Relaţii româno-elveţiene în anii celui de-al doilea război mondial (1939-1944)”  

 

Doctorand 

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Academia Română. 

 

 Competențe de analiză a informației istorice, de analiză a documentației de arhivă, competențe de 
meta-analiză  

 Competențe de elaborare a documentației științifice, de redactare a unor texte de cercetare 

 Competențe de analiză critică a surselor primare și a literaturii secundare 

 

1991 - 1993  
 
 
 
 
 
 

 

1982 - 1988  

Scrieţi calificarea obţinută Doctorat Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din București, Facultatea de Istorie 

 Arheologie miceniană, arheologie generală, analiza cercetării în domeniu  

 Competențe de analiză a informației arheologice, de analiză a documentației epigrafice, 
competențe de meta-analiză  

 Competențe de elaborare a documentației științifice, de redactare a unor texte de cercetare  

 Competențe de analiză critică a surselor primare și a literaturii secundare 

 

 

Cercetare şi documentare 

 

În Elveţia, sub coordonarea prof. univ. dr. H.-U. Jost, Facultatea de Litere, Universitatea din 
Lausanne, la Arhivele federale din Berna, Arhiva Comitetului Internaţional al Crucii Roşii din Geneva, 
Bibliotecile cantonale şi universitare din Lausanne, Geneva şi Fribourg 

  
 

Licență 
Universitatea din București, Facultatea de Istorie-Filosofie, secția Istorie-Filosofie, specializarea 
Istorie contemporană universală 
 

 Studii generale de istorie, studii de specializare în istorie contemporană universală  

 Competențe de bază în cercetarea istorică, competențe de bază de cercetare în arhive, 
competențe de comunicare academică (orală și în scris) 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Distincţii 
Comandor al Ordinului Naţional „Pentru Merit”, în anul 2000 

 

Afilieri 
 
Membru (din anul 2012) şi director (din 2016) al Centrului de Studii Europene, Facultatea de Litere, 
Universitatea din Bucureşti 

 
 

25.08.2021            Andrei Şiperco 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză C2  C2 C2 C1 C1 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

      

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

                                 Engleză   
C2 C2 B2 B1 B2 

 

 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare   Competențe de comunicare (orală și în scris) în contexte de formare inițială – activități de seminar și 
de practică de specialitate (nivel de licență), coordonare de lucrări de licență și de disertații de 
masterat  

 Competențe de comunicare în contexte de formare de specialitate – activități didactice la nivel de 
masterat  

 Competențe de comunicare academică, orală și în scris – activități de cercetare, participarea la 
conferințe naționale și internaționale, redactarea și publicarea de studii și volume de specialitate  
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 Competențe de participare ca membru în proiecte  

 Competențe de  de participare ca membru în grupe de lucru pe teme date 

 Competențe de redactare a documentelor de parcurs și de asigurare a fluxului de documente 
relevante 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 Competențe de cercetare (analiza critică a surselor, cercetare de arhive)  

 Competențe de analiză a nevoilor de formare a tinerilor care se specializează în studii culturale-studii 
europene 

 Competențe de lucru în echipă (comunicare socială) 

 Competențe organizaționale – participarea la grupe de coordonare a unor programe de licență și 
masterat noi 

Competenţe informatice   O bună cunoaștere și utilizare a instrumentelor din pachetul Microsoft Office™ (procesare text, baze 
de date, prezentări) 

 


