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

Prezentarea specializării RISE – competențe, curriculum, oportunități de carieră,
numărul de studenți, specificul practicii
Relații Internaționale și Studii Europene – este programul de licență esențial (și cel mai
vechi) al Facultății de Studii Europene. Această specializare este disponibilă în limbile română
(inclusiv ca învățământ la distanță), engleză și germană, și formează experți pentru Instituții ale
UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri, Comitetul Regiunilor,
Agenția de Programe, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE; Instituții centrale:
Președinție, Parlament, Guvern, ministere; Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și
județene; Agenții de dezvoltare regională; Camere de Comerț și Industrie; Agenții de dezvoltare
regională; Centre de afaceri; ONG-uri; Companii multinaționale, Reprezentanțe ale unor firme
străine. Absolvenții specializării RISE se regăsesc cu precădere în administrația locală, națională
și organismele comunitare, dar și, mediul de afaceri și de consultanță (îndeosebi proiecte
europene), corporații multinaționale și organizații non-guvernamentale, în diplomație, în
organizații internaționale.
Competențele profesionale ale specializării presupun:
-

Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene
şi internaţionale.

-

Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale.

-

Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor
europene.

-

Proiectarea de strategii în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene.

-

Asigurarea de asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu
interese diverse.

-

Asigurarea asistenţei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor
implicate în procese europene şi internaţionale
Competenţele transversale fac referire la:

-

Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin
utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau
avansat a unei a doua limbi străine.

-

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

Oportunități de carieră
Absolvenţii sunt inserați pe piaţa muncii, prin expertiza dobândită, dar și prin punerea în
valoare a caracterului interdiciplinar şi transdisciplinar al formării lor profesionale.
Absolvenţii RISE pot avea traiectorii profesionale care se încadrează în următoarele ocupaţii
posibile:
-

specialist/consilier/expert/referent/consultant în probleme de afaceri europene cadrul
instituţiilor publice locale, naţionale, la nivel european sau în diferite instituţii
internaţionale cu atribuţii pentru: administrarea de programe, gestionarea de politici,
evaluare, audit economic-juridic şi consultanţă, relaţii publice;

-

specialist/consilier/expert/referent/consultant în cadrul departamentelor de integrare
europeană (organizate conform legislaţiei din 1995) de la nivelul primăriilor, al consiliilor
locale, al prefecturilor, al consiliilor judeţene, la nivelul ministerelor, al diverselor agenţii
publice;

-

consilier/expert/consultant parlamentar;

-

specialist/consilier/expert/referent/consultant în agenţii de dezvoltare regională, în
cadrul organizaţiilor non-guvernamentale sau al firmelor private;

-

specialist/ expert/referent/consultant pentru grupuri de interese/lobby;

-

specialist/consilier/expert/inspector/referent/consultant/comentator/publicist/corespo
ent special/editorialist pe probleme de integrare europeană în domeniul presei şi mass
media;

-

referent/secretar/consilier diplomatic/consular;

-

documentarist/referent de specialitate;

-

profesor pentru discipline socio-umane de integrare, dezvoltare regională, istoria
Europei, etc.;

-

trainer în cadrul programelor de formare continuă care vizează procese de integrare
europeană sau managementul proiectelor europene;

-

designer instrucţional, secretar institut/facultate;

-

manager de proiect, consultant proiecte europene, referent accesare fonduri structurale
şi de coeziune europene.
Curriculum
Specializarea RISE se clădește pe două dimensiuni curriculare: pe de o parte, discipline

cuprinse în domeniul Relații Internaționale, iar pe de altă parte, discipline din sfera Studiilor
Europene.

Prima componentă cuprinde discpline precum: Introducere în studiul relațiilor
internaționale, Istoria relațiilor internaționale, Introducere în științele politice, Sociologia relațiilor
internationale, Negociere și mediere în relații internaționale, Ideologii politice în epoca
contemporană, Drept internațional, Economie internațională, Politică externă și diplomație,
Analiza conflictelor internaționale, Teorii ale relațiilor internaționale, Gândire critică, Probleme
fundamentale ale lumii contemporane, Introducere în geopolitică, Studii de securitate, Studii de
arie: securitate și cooperare în Asia, Instituții și organizații internaționale, Religia în relațiile
internaționale.
Grupul disciplinelor de studii europene include: Istoria integrării europene, Europa: istorie
și modernitate, Construcție europeană. Instituțiile Uniunii Europene, Ideea europeană.
Introducere în studii europene, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Politici comune în
Uniunea Europeană, Guvernanța Uniunii Europene. Teorii și concepte, Antropologia Europei,
Managementul proiectelor europene, Drept european, Economie europeană, Introducere în
studiul paradigmelor construcției europene, Europenizarea României, Rolul diasporei în
diplomația culturală, Sisteme economice contemporane.
Cele două componente curriculare pivotale sunt completate de discipline care oferă
cunoștiințe în metodologia cercetării (Metodologii de cercetare în științele sociale, Scriere
academică, Tehnica elaborării lucrărilor științifice), discipline centrate pe comunicare orală și în
scris (Comunicare instituțională în UE, Comunicare pentru cariere internaționale), precum și
disciplina Informatică aplicată în sfera științelor sociale.
Numărul de studenți/specializare
Specializarea RISE în limba română are 148 studenți în anul I.
Specializarea RISE în limba engleză are 84 studenți în anul I.
Specializarea RISE în limba germană are 19 studenți în anul I.

Specificul practicii
Practica este cuprinsă în planurile de învăţământ, este obligatorie, evaluată cu notă și are
credite. Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene presupune realizarea stagiului de
practică în instituții publice și private, în organizații non-guvernamentale sau companii private.
Specificul practicii constă în activități de scriere a proiectelor (precum manager de proiect,
consultant proiecte europene, referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene),
activități din sfera afacerilor europene sau drepturilor omului, campanii de promovare a
produselor sau activități de lobby, documentare și cercetare, training, activități legate de
dezvoltarea regională, activități legate de administrarea de programe, gestionarea de politici,
evaluare, audit economic-juridic şi consultanţă, relaţii publice.

