
 
 

Specializarea 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI  

STUDII EUROPENE 
 

Absolvenţii specializării Relaţii Internaţionale 

şi Studii Europene pot opta pentru următoarele 
profesii : 

 
• consilieri-experţi în relaţii internaţionale şi 

probleme europene; 
• negociatori (inclusiv în soluţionarea conflictelor); 
• specialişti în relaţiile civili-militari (CIMIC);  
• consultanţi; 
• mediatori europeni şi internaţionali în domeniul 

socio-politic; 
• formatori pentru domeniul integrării europene; 
• consultanţi în organisme politice, economice, 

juridice şi militare; 
• funcţionari guvernamentali sau internaţionali  

 
Absolvenţii specializării RISE îşi pot continua 

studiile, optând pentru Masterul : 
Istoria ideii de Europa 

 
Asigurăm posiblitatea obţinerii de burse 
ERASMUS SOCRATES la următoarele 

Universităţi partenere : 
 

• Universidad Autonoma de Madrid 
• Universidad de Barcelona 
• Universidad de Salamanca 
• Université de Bourgogne, Dijon 
• Université Charles de Gaulle, Lille III 
• Universita degli Studi Roma III 
• Universita degli Studi di Torino 

 
Corpul profesoral se bucură de recunoaştere şi prestigiu pe plan 

academic, fiind reprezentat de paisprezece titulari: patru profesori, 
doi conferenţiari, cinci lectori, doi asistenţi, un preparator, precum 

şi de cadre didactice asociate. 
 

Activitatea de cercetare ştiinţifică se derulează pe multiple planuri: 
contracte de cercetare, manifestări ştiinţifice, publicarea de studii, 

articole şi lucrări. La nivelul contractelor de cercetare, cadrele 
didactice au obţinut, în ultimii cinci ani, prin competiţie, granturi 

încheiate cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în 
Învăţământul Superior, Academia Română, precum şi granturi 

internaţionale. În echipele de cercetare sunt antrenaţi atât studenţi, 
cât şi masteranzi, care astfel au posibilitatea să se familiarizeze cu 

metodologia de specialitate. 
 
 

 
 
 

Anual, se organizează la Universitatea din Craiova manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale de prestigiu, colaborând în 
acest sens cu instituţii, precum: Academia Română, Consiliul 

Britanic, Institutul Francez, Institutul Diplomatic Român de pe 
lângă Ministerul de Externe al României etc. 

 
Studenţii noştri s-au remarcat atât la nivelul cercurilor ştiinţifice, 

cât şi prin participarea la sesiunile naţionale de referate şi 
comunicări, unde au obţinut premii şi distincţii. 
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VĂ OFERIM POSIBILITATEA DE A 

URMA STUDIILE LA: 

 

LICENłĂ 
MASTERAT 

 
 



 

SPECIALIZAREA R.I.S.E. 
Cifrele de şcolarizare  

în anul universitar 2009/2010 sunt următoarele : 
 

BUGET : 24 DE LOCURI 

TAXĂ : 50 DE LOCURI  
(cu posibilitate de suplimentare) 

 
Durata de studiu : 

LICENŢĂ : 3 ANI 

MASTERAT : 2 ANI 
 

 
Dintre disciplinele studiate la Licenţă, menţionăm : 
• Instituţii europene 

• Istoria relaţiilor internaţionale 

• Geopolitică şi geostrategie 

• Drepturile omului 

• Diplomaţia. Şcoli şi curente 

• Comunicare, relaţii publice şi protocol 

• Politici publice şi comunitare 

• Procesul de guvernare în Uniunea 

Europeană 

• Drept internaţional 
 
Dintre disciplinele studiate la Masterat, menţionăm : 
 

• Structuri politice şi administrative ale 

Uniunii Europene 

• Instituţii politice 

• Istoria ideilor şi instituţiilor europene 

• Integrarea României în Uniunea Europeană 

• Istoria şi reformele Constituţiilor României 

• Drept comunitar european 

 
 

Taxa de şcolarizare este de 2 500 RON,  
pentru Licenţă şi Masterat 

 

Admitere 

15-28 iulie 2009 

 

Acte necesare la înscriere: 

• Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă în 
original; 

• Foaia matricolă; 
• Certificatul de naştere în copie xerox; 
• Buletinulde Identitate /Cartea de Identitate în copie 

xerox; 
• Adeverinţă medicală tip M.S. 
• Două fotografii tip B.I. 
• Pentru candidaţii deja studenţi la o altă specializare, o 

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student 
integralist la finele sesiunii de examene din vară, a 
anului universitar 2008-2009, eliberată de către 
decanatul facultăţii şi diploma de bacalaureat sau 
echivalentă cu aceasta în copie legalizată; 

• Pentru candidaţii absolvenţi ai unei instituţii de 
învăţământ superior, diploma de licenţă, în original;   

• Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la 
concursul de admitere în valoare de 150 RON 

• Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea 
de plata taxei de înscriere la concursul de admitere; 

• Dosarul plic cu toate actele originale se depune la 
prima specializare; dosarele depuse la următoarele 
specializări vor cuprinde copia legalizată a diplomei de 
bacalaureat şi copiile xerox după documentele depuse 
în primul dosar; 

• Admiterea în anul universitar 2009-2010 se va face pe 

baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. 

 

 
 

Concursul de admitere la Master se va desfăşura 
în luna septembrie. 

 

  
La Catedra de Istorie, de care aparţine specializarea Relaţii 
Internaţionale şi Studii Europene, funcţionează patru 
institute de cercetare:  
• Centrul de Studii ale Relaţiilor Internaţionale 
• Centrul de Studii Iudaice 
• Centrul de Studii Latino-Americane 
• Institutul Balcanic 
 
 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane dispune de un modern 
laborator multimedia dotat cu 45 de calculatoare şi un 
videoproiector 

 
 

 
Practica studenţilor de la Specializarea Relaţii 

Internaţionale şi Studii Europene este efectuată anual la 
Centrul de Informare Europeană – Filiala Craiova, în urma 
unui protocol de colaborare semnat între această instituţie şi 

Catedra de Istorie. Studenţii care efectuează practica au 
posibilitatea de a se familiariza cu procesul de informare a 
opiniei publice şi a organizaţiilor non-guvernamentale în 

privinţa desăvârşirii procesului integrării europene. 
Studenţii îşi aprofundează cunoştinţele în domeniul 
Relaţiilor Internaţionale şi al atribuţiilor specifice 

instituţiilor Uniunii Europene. Totodată, in anul al doilea de 
studii, se organizează o excursie tematică într-unul din 

statele Uniunii Europene. 
 

Pe lângă resursele oferite de Biblioteca Centrală 
Universitară din Craiova, Catedra de Istorie dispune de un 

important fond de carte, pus la dispoziţia studenţilor şi 
masteranzilor, spre consultare. 

 
Cursurile şi seminariile de la Specializarea  

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se desfăşoară  
într-o manieră modernă, interactivă, cu ajutorul unor 
mijloace de învăţământ, precum: hărţi, calculatoare, 

videoproiectoare. 
 


