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C O N TACT:
A D M ITERE @ D R I . S N SP A . R O

Candidații care optează (atât pentru locurile bugetate cât și pentru cele cu taxă) la oricare
dintre programele masterale ale Departamentului de Relații Internaționale și Integrare
Europeană (DRIIE) trebuie să depună la dosarul de admitere un eseu academic / proiect / referat
de 5-10 pagini pe o temă la alegere. În cadrul acestui eseu, fiecare concurent trebuie să prezinte
și să analizeze o temă relevantă pentru aria curriculară a programului ales, conform
instrucțiunilor specificate în prezentarea fiecărui masterat de pe site-ul http://dri.snspa.ro .
Concurentul trebuie să fie capabil să demonstreze cunoașterea conceptelor de bază asociate
temei alese pentru eseul de admitere. În timp ce comisia de evaluare nu are așteptarea ca viitorul
masterand să aibă cunoștințe exhaustive din domeniul respectiv (urmând ca pe acestea să le
dobândească pe parcursul programului de masterat ales), o cunoaștere cât mai aprofundată a
temei abordate este dezirabilă.

Notă: Informațiile de mai jos sunt prezentate cu titlu de recomandări pentru realizarea unui
eseu cât mai bun, nu este obligatorie folosirea exclusivă a acestor parametri și nici nu sunt
sancționate alte variante.
Toate lucrările trebuie să respecte însă regulile scrierii academice, inclusiv cele referitoare la
plagiat.

Norme de redactare
 Eseul de admitere se redactează în limba în care se desfășoară programul de
masterat ales ca primă opțiune. În situația în care programul de masterat ales ca primă
opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină,
candidatul/a va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină.
În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la masterate din ambele
domenii, este necesară trimiterea a două eseuri, câte unul pentru fiecare domeniu
(respectiv, domeniul 1 “Ştiinţe politice” și domeniul 2 “Relații internaționale și studii
europene”).
 Între 5 și 10 pagini în format A4 (aproximativ 1500-3000 de cuvinte), fără bibliografie;

 Font Times New Roman, dimensiunea 12;
 Titlurile și subtitlurile – Font Times New Roman, dimensiunea 14 și caractere bold;
 Spațiere la 1,5 rânduri;
 Margine 2 cm dreapta/stânga;
 Paginile eseului trebuie să fie numerotate;
 Lucrările trebuie să respecte normele ortografice și gramaticale ale limbii în care se
redactează eseul.

Structura eseului de admitere
 Prima pagină a lucrării - trebuie să conțină titlul lucrării, numele autorului/autoarei și
denumirea programului de masterat pentru care optează;
 Rezumat/abstract (aproximativ 150/200 de cuvinte) – trebuie să conțină o scurtă
descriere a temei lucrării, a obiectivelor pe care autorul/autoarea și le propune să le atingă
pe parcursul argumentării, o prezentare pe scurt a conținutului (structura argumentării),
precum și principalele concluzii ale lucrării;
 Introducere - este recomandabil ca introducerea lucrării să conțină:


prezentarea temei pe care autorul/autoarea își propune să o abordeze (inclusiv

încadrarea acesteia în dezbaterile științifice actuale), precum și justificarea alegeri temei
respective (relevanța acesteia pentru domeniul științific);


formularea întrebărilor, obiectivelor și a ipotezelor demersului de cercetare -

obiectivul de cercetare asumat generează întrebarea de cercetare, pe baza căreia este
formulată ipoteza de cercetare (ipoteza este răspunsul așteptat la întrebarea cercetării);


prezentarea cadrului conceptual/teoretic în care se înscrie argumentarea propusă;



descrierea metodologiei pe care autorul/autoarea urmează să o folosească în

demersul argumentativ;


prezentarea rezultatelor pe care autorul/autoarea crede că le-ar putea obține în

urma demersului de cercetare;
 Cuprins (conținutul propriu-zis) - reprezintă expunerea și analiza propriu-zisă a
subiectului ales;

 Concluzii - reprezintă rezultatul analizei realizate în tratarea subiectului ales, precum
și noi posibilități de continuare și de dezvoltare a demersului de cercetare. Este recomandat
să existe o corelație între introducere, conținut și concluzii;
 Bibliografie – pentru fiecare masterat este indicată și o listă de titluri bibliografice, care
are caracter orientativ, în timp ce în lucrare este suficientă citarea a 2-5 titluri din aria de
cercetare aleasă.

Recomandări generale
 Este preferabil ca tema abordată să nu fie prea generală (ex. ”Teoria neorealistă în
relațiile internaționale” sau ”Situația din Ucraina”), ci specifică (ex. ”Principalele
controverse din teoria neorealistă” sau ”Impactul Anexării Peninsulei Crimeea de către
Federația Rusă asupra relațiilor Moscova-Bruxelles”);
 Este ideal ca tema aleasă să reflecte interesele dvs. științifice din domeniul relațiilor
internaționale și a integrării europene/științelor politice;
 Este recomandat ca odată finalizată redactarea lucrării, să revedeți integral textul
acesteia.

Reguli de citare
Citarea este obligatorie atunci când se preia în text un citat dintr-o altă operă științifică, se
parafrazează ideile respective sau se face referire la acestea. Alegerea stilului de citare rămâne
la latitudinea absolventului și, indiferent de stilul de citare pentru care se optează, se impune
utilizarea respectivului format standard de citare pe parcursul întregului eseu.
În continuare sunt prezentate selectiv și succint stilurile de citare Chicago și Harvard, iar pentru
informații și exemple suplimentare vă invităm să accesați linkurile asociate.

 Stilul de citare Harvard
Volum de autor
Citare în text:
Harlan (1970) este de părere că...
Liantul care a deținut aliații mai mult sau mai puțin împreună este o înțelegere amplă,
complexă și dinamică... (Harlan, 1970).
În bibliografie:
Harlan, C. (1970). NATO: The Transatlantic Bargain, New York: Harper and Row
Volum colectiv
Citare în text:
Jervis, Gavin, Rovner și Labrosse (2018) au evidențiat...... (Wallace & Wolf 2006)
Participarea SUA în Alianță...( Jervis, Gavin, Rovner & Labrosse 2018)
În bibliografie:
Jervis, R., Gavin, J.G., Rovner, J., Labrosse, D.N. (2018). Chaos in the liberal order.
The Trump presidency and international politics in the twenty-first century, New York:
Columbia University Press
Articol științific
Citare în text:
Waltz (2000) consideră că politica de putere...
Chiar dacă statul dominant are un comportament moderat, statele mai puțin puternice
tot vor fi îngrijorate de comportamentul acestuia pe viitor... (Waltz 2000)
În bibliografie:
Waltz, K.N. (2000). Structural realism after the cold war. International Security. 25(1),
pp
Raport
Citare în text:
Raportul

Parlamentului

European

(2020)

stipulează

că

...

Principalele amenințări cu care se confruntă Uniunea Europeană...(Parlamentul European
2020)

În bibliografie:
Parlamentul European. (2020). Implementation of the Common Security and Defence
Policy

-

annual

report

2020,

disponibil

la

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_EN.html (Accesat
26 Ianuarie 2021)
Pagină web
Citare în text:
Centrul de cercetare Pew (2017) analizează variațiile....
Prezența militară a SUA pe continentul european... (Pew Research Center 2017)
În bibliografie:
Pew Research Center, (2017). U.S. active-duty military presence overseas is at its
smallest in decades. Pew Research Center. [Accesat 27 Decembrie 2020]. Disponibil
online:

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/22/u-s-active-duty-military-

presence-overseas-is-at-its-smallest-in-decades/
Pentru informații suplimentare și clarificări privind stilul de citare, vă rugăm să
consultați:

https://www.librarydevelopment.group.shef.ac.uk/referencing/harvard.html

și

https://www.citethisforme.com/harvard-referencing

 Stilul de citare APA este o variantă a stilului Harvard, iar majoritatea convențiilor de citare
sunt identice. O diferență importantă este la citarea surselor web, stilul APA neimpunând
includerea datelor de acces. Pentru informații suplimentare și clarificări privind stilul
de citare APA vă rugăm să consultați: https://apastyle.apa.org/

 Stilul de citare Chicago
Volum de autor:
Citare în text:
(Harlan 1970, 18)
Citare în note de subsol:
Cleveland Harlan, NATO: The Transatlantic Bargain (New York: Harper and Row,
1970), 18

În bibliografie (pentru citare în notă de subsol):
Harlan, Cleveland. NATO: The Transatlantic Bargain. New York: Harper and Row,
1970.
În bibliografie (pentru citare în text):
Harlan, Cleveland. 1970. NATO: The Transatlantic Bargain. New York: Harper and
Row.
Articol în jurnal academic
Citare în text:
(Waltz 2000, 42)
Citare cu note de subsol:
Kenneth N. Waltz, „Structural realism after the cold war”, International Security.
Vol.25, No.1 (Summer 2000) : 42
În bibliografie (pentru citare în notă de subsol):
Waltz, N., Kenneth. „Structural realism after the cold war”. International Security Vol.25,
No.1 (Summer 2000): număr pagini
În bibliografie (pentru citare în text):
Waltz, N., Kenneth. 2000. „Structural realism after the cold war”. International Security
Vol.25, No.1 (Summer 2000): număr pagini
Capitol în volum colectiv:
Citare în text:
(Jervis 2018, 7)
Citare în note de subsol:
Robert Jervis, „President Trump and international relations theory”, in Chaos in the
liberal order. The Trump presidency and international politics in the twenty-first
century, ed. Jervis, R., Gavin, J.G., Rovner, J., Labrosse, D.N. (New York: Columbia
University Press, 2018), 7
În bibliografie (pentru citare în notă de subsol):
Jervis, R., Gavin, J.G., Rovner, J., Labrosse, D.N. Chaos in the liberal order. The Trump
presidency and international politics in the twenty-first century, New York: Columbia
University Press, 2018

În bibliografie (pentru citare în text):
Jervis, R., Gavin, J.G., Rovner, J., Labrosse, D.N. ed. 2018. Chaos in the liberal order.
The Trump presidency and international politics in the twenty-first century, New York:
Columbia University Press
Pagină web:
De regulă este suficient să descrieți în text pagina web sau alte tipuri de conținut al site-ului
(„Începând cu 1 octombrie 2020, pagina de pornire a SNSPA cuprinde și...). Dacă este necesară
o citare mai formală, aceasta poate fi implementată ca în exemplele de mai jos. Pentru o sursă
care nu listează o dată de publicare sau revizuire, utilizați n.d. (pentru „fără dată”) în locul
anului și includeți o dată de acces.
Citare în text:
(Kleinfeld 2020)
Citare în note de subsol:
Rachel Kleinfeld, “Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics
Better?”, Carnegie Endowment for International Peace, Accessed March 31, 2020,
https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countrieshandle-pandemics-better-pub-81404
În bibliografie (pentru citare în notă de subsol:
Kleinfeld, Rachel. “Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics
Better?”. Carnegie Endowment for International Peace, 2020, Accessed March 31,
https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countrieshandle-pandemics-better-pub-81404
În bibliografie (pentru citare în text):
Kleinfeld, Rachel. 2020. “Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics
Better?”. Carnegie Endowment for International Peace, Accessed March 31,
https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countrieshandle-pandemics-better-pub-81404
Pentru informații suplimentare și clarificări privind stilul de citare Chicago vă rugăm să
consultați: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Folosirea abrevierilor
 Op. cit. (operă citată) – Face referire la o operă menționată anterior. Dacă același autor este
citat cu mai multe lucrări, op.cit. face referire la cea mai recentă lucrare citată.
Ex: Autor. Op. cit., p.
 Loc. cit. (în locul citat)– Face referire la un citat care provine din același loc (aceeași pagină
sau chiar același paragraf) ca citatul menționat anterior.
Ex: Autor. Loc. cit.
 Idem – Face referire la autorul menționat anterior. Referința trebuie în mod obligatoriu
plasată pe poziție consecutivă în notele de subsol și/sau în bibliografie.
Ex: Idem. Titlu. Loc: editură, an, p.
 Ibidem – Face referire la lucrarea menționată anterior (același autor, titlu și aceeași dată de
publicare). Referința trebuie în mod obligatoriu plasată pe poziție consecutivă în notele de
subsol și/sau în bibliografie.
Ex: Ibidem, p.
 Apud – Indică o citare/idee preluată de la un alt autor. Și în acest caz, referințele privind
respectiva idee trebuie să respecte standardele specifice stilului de citare ales.
Ex: referința originală, p. Apud: referința citată, p.

