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

Prezentarea specializării RIPEMC – competențe, curriculum, oportunități de
carieră, numărul de studenți, specificul practicii
Specializarea RIPEMC, Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor,
– a fost introdus la Facultatea de Studii Europene în anul 2018 și este centrat pe domeniile
științifice International Relations și Conflict Resolution. Specificul acestui program constă în
competențele dobândite, și transferate în urma parcurgerii cursurilor de specialitate, în sfera
drepturilor omului, relației majoritate-minorități, abordări pluridisciplinare ale crizelor.
Competenţe profesionale:
În momentul absolvirii acestui program de studiu, studenţii vor dobândi competenţe care
le vor permite să înțeleagă natura complexă a relațiilor internaționale și de politică externă în
lumea contemporană, originile crizelor care afectează sistemul internațional și să identifice
posibile soluții ale acestor fenomene care afectează diverse părți ale globului în secolul XXI.
-

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 și a politicii externe

-

Analiza realităților diverse și complexe ale relațiilor internaționale contemporane din
perspectivă interdisciplinară, transnațională și globală

-

Asigurarea de asistență în domeniul negocierii și medierii internaționale, cu aplicații
specifice în aria managementului crizelor

-

Integrarea profesională în organizații și instituții implicate activ în diversele aspecte și
procese ale managementului crizelor
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 şi la nivel mediu sau
avansat a unei a doua limbi străine.

-

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 RIPEMC are un curriculum menit să pregătească studenții pentru toate

aspectele și perspectivele legate de studiul, gestionarea și analiza crizelor și conflictelor
internaționale. Ca atare, disciplinele următoare constituie curriculum-ul acestui program de
master: Concepte și abordări actuale în teoria relațiilor internaționale, Instituții și politici
comparate în Europa și America de Nord, SUA în sistemul relațiilor internaționale, UE și
managementul crizelor, Relațiile transatlantice și crizele sistemului international, Mișcări de
protest, radicalizare și crizele lumii actuale, Metode de cercetare și de analiză în științele sociale,
Migrație și refugiați in spațiul transatlantic, Internaționalizarea conflictelor etnice și religioase,

Securitate societală și de mediu, Politica externă a Marilor Puteri, ONU și managementul
conflictelor, Crizele Orientului Mijlociu, Instabilitate și conflicte în vecinătatea estică a UE, NATO
și amenințări de securitate actual, Strategii de diplomație culturală, Tensiuni, crize și conflicte în
Asia, Terorism și amenințări de securitate.
Oportunități de carieră
Conform clasificării ocupațiilor din România (COR), absolvenții acestei specializări pot
ocupa poziții de expert în relații externe în cadrul diverselor instituții ale statului sau a unor
corporații/ONG-uri/think tank-uri, etc.
Conform Standardului European al Ocupațiilor, Competențelor și Calificărilor (ESCO),
absolvenții pot lucra ca experți în domeniul drepturilor omului, directori de programe în
domeniul drepturilor omului, ca cercetători în domeniul păcii și al războiului, sau ca
specialiști/cercetători în aria păcii și a conflictelor.
Numărul de studenți/specializare
Specializarea RIPEMC are 26 studenți în anul I.
Specializarea RIPEMC are 26 studenți în anul II.
Specificul practicii
Practica este cuprinsă în planurile de învăţământ, este obligatorie, evaluată cu notă și are
credite. Specializarea Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor reprezintă
un program de master axat pe analiza aspectelor esențiale din politica internațională, prin prisma
înțelegerii, transformării și gestionării crizelor și conflictelor, 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 democrație, drepturile omului, managementul
conflictelor, studii de pace sau studiul conflictelor etc. Totodată, relevante sunt toate aspectele
esențiale ce privesc sursele de finanțare, metodologia proiectelor de cercetare, precum și scierea
și implementarea proiectelor. De asemenea, specificul practicii presupune și scrierea de policy
papers sau policy recommendations în cadrul diverselor instituții ale statului sau a unor
corporații/ONG-uri/think tank-uri etc.

