
SPECIALIZAREA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE 
 
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, înfiinţată în 

anul 2005, se înscrie în strategia de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe Socio-
Umane, corespunzând dinamicii reformei din acest domeniu, izvorâtă din 
preocupările întregii societăţi româneşti de a se integra în structurile instituţiilor 
europene şi euro-atlantice. 

Prin intermediul acestei specializări se urmăreşte pregătirea de specialişti 
capabili să perceapă în complexitatea sa fenomenul european, care defineşte un 
anumit mod de a gândi, acţiona şi exista pe coordonatele globalizării şi 
mondializării. Europenismul se conturează ca o direcţie de evoluţie a 
progresului uman contemporan. El reprezintă şi un summum de performanţe pe 
multiple planuri, economic, politic, social şi cultural. Încadrarea în criteriile de 
performanţă europene se constituie într-o preocupare generală a societăţii 
româneşti şi, din acest motiv, pregătirea de specialişti a devenit o stringentă 
necesitate. 

Specializarea are ca scop dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor 
pluridisciplinare (drept european, structuri politice şi administrative europene, 
istorie, geopolitică şi geostrategie etc.), asigurate prin colaborarea cu alte catedre 
din cadrul facultăţilor de: Drept, Ştiinţe Economice şi Litere.  

Cunoştinţele dobândite la nivelul programului de studiu sunt necesare 
viitorilor specialişti în elaborarea şi implementarea strategiilor menite să 
accelereze procesele politice, economice şi sociale în vederea integrării depline a 
României în UE; a lucra în instituţiile şi organizaţiile europene la nivel naţional 
şi internaţional, în ONG-uri, la nivelul exigenţelor şi standardelor europene.  

Absolvenţii vor dobândi calificarea pentru ocuparea unor locuri de muncă, 
precum:  

• consilieri-experţi în relaţii internaţionale şi probleme europene; 
• negociatori (inclusiv în soluţionarea conflictelor); 
• specialişti în relaţiile civili-militari (CIMIC);  
• analişti politici; 
• consultanţi; 
• lobbyşti; 
• 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 etc. 

  
Programul nostru de studii va realiza obiectivele educaţionale prin: 
a. stabilirea şi transmiterea setului minimal de cunoştinţe de drept, 

politologie, economie, sociologie, filosofie, istorie necesare realizării misiunii; 



b. formarea capacităţii cursanţilor de a înţelege logica specifică a 
demersului european; 

c. formarea deprinderilor cursanţilor de a utiliza cunoştinţele dobândite 
pentru înţelegerea problemelor sociale şi elaborarea de soluţii constitutive pentru 
rezolvarea acestora în plan european; 

d. dezvoltarea capacităţii de sinteză în principalele probleme europene. 
 
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. Totodată, 
studenţii îşi aprofundează cunoştinţele în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi al 
atribuţiilor specifice instituţiilor Uniunii Europene.  

Diploma de licenţă va implica pregătirea pentru calitatea de expert în 
relaţii internaţionale şi probleme europene. Atributele subsumate acestei 
competenţe implică cunoaşterea profundă a tuturor problemelor legate de 
construcţia europeană. Obţinerea diplomei de absolvire se va realiza în urma 
unei şcolarizări de trei ani, forma de învăţământ-cursuri la zi şi se va finaliza 
printr-un examen scris la disciplinele fundamentale şi susţinerea lucrării de 
licenţă la sfârşitul perioadei de studii.  

După obţinerea diplomei, absolvenţii pot să îşi valorifice cunoştinţele în 
următoarele domenii de activitate profesională: organisme guvernamentale 
centrale şi din teritoriu, firme de consultanţă, ONG-uri implicate în problematica 
integrării europene, firme multinaţionale, instituţii europene, mediul de afaceri, 
diplomaţie. 

Absolvenţii au posibilitatea de a-şi desăvârşi specializarea în cadrul 
Masterului Istoria ideii de Europa, precum şi al şcolilor doctorale de istorie, 
drept, economie, care dispun de specialişti în aceste domenii.  

Programul nostru urmăreşte, de asemenea, să dezvolte şi o activitate de 
cercetare în domeniul istoricului integrării europene. Se vor aborda proiecte de 
cercetare din cadrul programelor UE (TEMPUS, PHARE, INTERREG), NATO, 
Consiliului Europei, ca şi o serie de programe de cercetare oferite de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Academia Română, Consiliul Britanic, 
Institutul Francez, Institutul Diplomatic Român de pe lângă Ministerul de 
Externe al României. Nu în ultimul rând, se va acorda consultanţă în domeniul 
integrării europene, microeconomiei, managementului, marketingului, 
sociologiei organizaţionale, atât instituţiilor guvernamentale din teritoriu, 
agenţiilor de dezvoltare regională, cât şi IMM-urilor si ONG-urilor. Se vor 
organiza şcoli de vară, la Universitatea din Craiova, pe problematica edificării 
europene, care să reunească specialişti de la universităţile partenere, române şi 
străine, cercetători, ca şi masteranzi şi doctoranzi. Dorim ca această acţiune 



anuală să devină una tradiţională şi să constituie un reper în dezvoltarea 
profesională a viitorilor specialişti în problematica europeană. 

În pregătirea studenţilor noştri un loc important îl vor ocupa mobilităţile 
Erasmus/Socrates, susţinut de Uniunea Europeană, care oferă masteranzilor şi 
doctoranzilor oportunitatea de a urma un program academic de studiu cuprins 
între patru şi zece luni la o universitate dintr-o ţară membră a Uniunii Europene, 
pe baza unor acorduri bilaterale de schimburi inter-universitare încheiate între 
Universitatea din Craiova şi universităţile partenere. 

Catedra noastră are bune  relaţii de colaborare cu alte instituţii de 
cercetare ştiinţifică sau de învăţământ superior din ţară, asigurând studenţilor şi 
deprinderea de aptitudini practice. Dintre instituţiile partenere menţionăm: 
Ministerul Afacerilor Externe, Bucureşti, Academia Română, organizaţii 
nonguvernamentale, administraţia publică locală etc. Relaţiile internaţionale s-
au concretizat şi în convenţii de cooperare internaţională în cadrul programelor 
Socrates/Erasmus şi Tempus (schimburi de studenţi, de cadre didactice sau 
manifestări ştiinţifice comune etc.) aflate în derulare sau în faza de început cu 
universităţi din Spania, Franţa, Italia, Germania.  

Desfăşurare procesului de învăţământ are loc în spaţii corespunzătoare 
destinate orelor de curs şi seminar, în laboratoare de cercetare dotate cu mijloace 
de învăţământ specifice şi tehnologia informaţională recentă. Biblioteca 
facultăţii pune la dispoziţia studenţilor un fond impresionant de carte, peste 
25.000 de titluri, periodice apărute în străinătate, precum şi săli de lectură 
adecvate studiului individual. 

Preocupările de cercetare se reflectă în participarea studenţilor la 
manifestări ştiinţifice de profil şi în pregătirea apariţiei unei reviste 
interdisciplinare. 

În cadrul Centrului de Studii ale Relaţiilor Internaţionale, studenţii îşi 
desfăşoară activitatea sub îndrumarea cadrelor didactice, participând la 
întocmirea de bibliografii, recenzarea ultimelor apariţii editoriale în domeniu, 
elaborarea unor proiecte de cercetare etc. 

Aşa cum o dovedesc statisticile ultimilor ani, specializarea Relaţii 

Internaţionale şi Studii Europene se bucură de un real interes din partea 
candidaţilor, atraşi de diversitatea disciplinelor din planul de învăţământ şi de 
calitatea procesului didactic. 



 

  

  
Instantanee de la Simpozionul naţional “Stat şi societate în Europa”, Craiova, 14-15 noiembrie 2008 

 

 
Prima promoţie de absolvenţi, 2008, la specializarea RISE 



  
Susţinerea unei teze de doctorat, 17.XI.2008 

 




