Act. 2.1. Negocierea și semnarea a 18 convenții de practică [CP], organizarea târgului de oferte
de practică

Prezentarea specializării DCRI – competențe, curriculum, oportunități de carieră,
numărul de studenți, specificul practicii
Specializarea DCRI, Diplomație Culturală și Relații Internaționale, – a fost introdus la
Facultatea de Studii Europene în anul 2015 și este centrat pe domeniile științifice International
Relations și Diplomacy. Specificul acestui program constă în competențele dobândite, și
transferate în urma parcurgerii cursurilor de specialitate, în aria patrimoniului cultural,
managementului cultural, analizei politicii internaționale, abordărilor diverse a diplomației.
Diplomație culturală și relații internaționale în limba engleză este programul cel mai internațional
al facultății datorită proiectelor în care este inclus. Programul abordează probleme internaționale
contemporane, cu seminarii și prelegeri, precum și evenimente educaționale și culturale,
conferințe, instruiri profesionale, vizite și întâlniri cu oficiali străini, care sunt încorporate în
programa universitară.
Competenţe profesionale:
-

Utilizarea aparatului metodologic de bază al teoriilor relațiilor internaționale în studiul
realităților politice internaționale într-o abordare interdisciplinară.

-

Comunicarea orală, scrisă și electronică în limba programului de studiu (și într-o altă limbă
de circulație internațională) a cunoștințelor de specialitate din aria relațiilor
internaționale din perspectivă globală.

-

Analiza realităților diverse și complexe ale realităților diplomației culturale și relațiilor
internaționale din perspectivă interdisciplinară, europeană și globală.

-

Asigurarea de asistență în domeniul diplomației culturale, cu aplicații specifice în aria
relațiilor internaționale.

-

Integrarea profesională în organizații și instituții implicate activ în diversele aspecte ale
relațiilor din cadrul Uniunii Europene.
Competenţe transversale:

-

Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin
utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională.

-

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare
diverselor paliere ierahice.

-

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și
adaptabilității la cerințele pieței muncii.
Curriculum
Specializarea DCRI are un curriculum menit să pregătească studenții pentru studiul și

analiza patrimoniului cultural, managementului cultural, politicii internaționale și diplomației
culturale. Ca atare, disciplinele următoare constituie curriculum-ul acestui program de master:
Concepte și abordări actuale în teoria relațiilor internaționale, Istoria și evoluția domeniului
diplomației culturale, Diplomație culturală și politici culturale, Managementul patrimoniului
cultural, Vorbire în public, Idiosincrasie şi procesul decizional în politica externă, Protocol și

comunicare diplomatică, Geoeconomie și geocultură, Internaționalizarea conflictelor etnice și
religioase, Metode de cercetare și de analiză în științele sociale, Studii de caz de diplomație
culturală - patrimoniul Europei centralrăsăritene, Managementul politicilor și proiectelor
culturale, Tipologia crizelor internaționale, Negocieri și relații interculturale, Antreprenoriat și
patrimoniu cultural, Dezvoltare profesională și program aplicativ de training, Strategii de
diplomație culturală, Război hibrid și securitate cibernetică, Comunicare de criză.
Oportunități de carieră
După absolvirea programului masteral Diplomație Culturală și Relații Internaționale,
studenţii vor beneficia de o gamă largă de abilităţi, care vor contribui la formarea unor actori
competitivi şi competenţi pentru domeniul patrimoniului cultural, cel al diplomației culturale,
precum și cel al studiului și analizei politicii internaționale contemporane.
Absolventul va deveni:
-

Specialist sau expert în cadrul Departamentelor de Integrare Europeană (organizate
conform legislaţiei din 1995) la nivelul Primăriilor, al Consiliilor Locale, al Prefecturilor, al
Consiliilor Judeţene, al Ministerelor, al Agenţiilor, dar şi al unor instituţii similare de la
nivelul Uniunii Europene

-

Specialist în cadrul instituţiilor publice locale, naţionale, de la nivel european sau în
diferite instituţii internaţionale pe probleme de: administrare de programe, gestionare de
politici, evaluare, audit economico-juridic şi consultanţă.

-

Profesor de: discipline socio-umane de integrare, dezvoltare regională, istoria Europei,
etc.

-

Consultant sau expert în cadrul ONG-urilor, companiilor multinaţionale, instituţiilor
naţionale şi europene, al diferitelor servicii şi compartimente, cu precădere acelea care
se ocupă de procese de integrare, comunicare, gestionarea relaţiilor internaţionale.

-

Formator în cadrul programelor de formare continuă care vizează procese de integrare
europeană sau relaţia dintre România şi instituţii internaţionale.
Numărul de studenți/specializare

Specializarea DCRI are 50 studenți în anul I.
Specializarea DCRI are 28 studenți în anul II.
Specificul practicii
Practica este cuprinsă în planurile de învăţământ, este obligatorie, evaluată cu notă și are
credite. Specializarea Diplomație culturală și relații internaționale reprezintă un program de
master axat pe analiza aspectelor esențiale din politica internațională, prin prisma studierii și
analizei patrimoniului cultural și diploimației culturale, și presupune, ca atare, realizarea stagiului
de practică în instituții publice și private și în organizații non-guvernamentale. Specificul practicii
constă în activități de scriere a proiectelor (precum manager de proiect, consultant proiecte
europene, referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene), cu precădere proiecte
de cercetare, proiecte pe teme legate de patrimoniu cultural, antreprenoriat și politici culturale,
diplomației și negocieri interculturale.

