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Învăţământul universitar sibian are o tradiţie multiseculară: aspiraţiile universitare ale 

Sibiului şi dorinţa împlinirii lor are venerabile ascendente. Câteva date argumentative: în secolul al 
XVI-lea, la Sibiu funcţiona un institut de grad universitar, Studium generale Cibiniensis; în secolul 
al XIX-lea, vechea Şcoală clericală se transformă în Facultatea de Teologie Ortodoxă; la 1844, tot 
în oraşul de pe malurile Cibinului, funcţiona Academia de Drept a saşilor. 

În anii celui de Al Doilea Război Mondial (1940-1945), ca urmare a nefastului Dictat de la 
Viena, Sibiul devine sediul principal de activitate al Universităţii clujene (Facultăţile de Medicină, 
Drept şi Litere). 

În cursul anului 1969, ca urmare a eforturilor neobosite ale unui mănunchi de remarcabili 
istorici (Constantin Daicoviciu, Miron Constantinescu, Nicolae Lupu, Carl Göllner, Thomas Nägler 
ş.a.) a fost creată Facultatea de Filologie şi Istorie din Sibiu, parte componentă a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj. 

Prin Decretul Consiliului de Stat, numărul 203, din 30 iunie 1976, se înfiinţa la Sibiu 
Institutul de Învăţământ Superior (Facultatea de Filologie şi Istorie, Facultatea de Drept Economic-
Administrativ şi Facultatea de Mecanică). 

Opacitatea unui regim comunist, a cărui sfârşit l-a consemnat Revoluţia română din 
Decembrie 1989, aducea învăţământul superior sibian într-un „reflux sufocant”. În urma 
nemilosului Decret al Consiliului de Stat, numărul 213, din 23 iunie 1984, Sibiul nu a mai 
beneficiat de cifră de şcolarizare pentru profilele filologie, istorie şi drept, iar Institutul de 
Învăţământ Superior din Sibiu se transformă în Institutul de Subingineri, cu personalitate juridică, în 
subordinea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Sub această denumire şi în această organizare, 
profilele filologice, de istorie şi drept, au mers în lichidare până în anul 1987, an care consemnează 
ultimele promoţii ale acestora. 

Decembrie ’89, cu paleta largă a prefacerilor democratice care au urmat, oferă învăţământului 
istoric sibian şansa renaşterii sale. Începând cu anul 1990, în urma Hotărârii Guvernului României, 
nr. 255 din 5 martie 1990, vechiul Institut Superior din Sibiu se transformă în Universitate, cu statut 
independent; în structura acesteia se regăseşte şi Facultatea de Litere, Istorie şi Drept, învăţământul 
umanist sibian fiind astfel repus în drepturi. 

În anul 1993, Facultatea de Litere, Istorie şi Drept, ca urmare a sporirii efectivelor, a valorii 
lor, cunoaşte o divizare şi o regrupare administrativă în Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică şi 
Facultatea de Drept, devenită independentă. 

Eforturile constante înspre constituirea unei structuri independente sunt încununate de 
succes în anul 2002 când Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică se divide în trei facultăţi 
distincte. Nou creata Facultate de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” din Sibiu, are la bază 
structura specializărilor Istorie, Istorie-o limbă şi literatură străină (engleză şi germană), Conservare 
şi Restaurare.  

În această structură, facultatea cu profil istoric din Sibiu dispune de un număr de 30 de 
titulari, cadre didactice universitare cu o bogată pregătire în specialitate, forme de pregătire 
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postuniversitare (masterate şi doctorate). Astăzi, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” 
din Sibiu, în conformitate cu misiunea sa, răspunde exigenţelor actuale fapt ce îi permite integrarea 
armonioasă şi fecundă în performanţele notabile ale Universităţii sibiene, în realitatea vieţii 
contemporane. 

Volumul de faţă, primul de acest gen care acoperă epocile istorice şi profilul facultăţii, 
reprezintă munca acelora care au contribuit cu demnitate şi pasiune, cu devotament, la sporirea 
prestigiului facultăţii, la integrarea acesteia în peisajul didactico-ştiinţific naţional şi internaţional şi 
se alătură celorlalte două publicaţii periodice patronate de Facultatea noastră şi anume Acta Terrae 
Septemcastrensis şi Artă şi tradiţie în spaţiul românesc. 
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