PROGRAMARE RESTANȚE / MĂRIRI NOTE

Pentru sesiunea 1-20 septembrie 2022, vă rugăm să transmiteți pe e-mail secretariat.driie@dri.snspa.ro, în perioada 16 - 30 august 2022 cererile semnate împreună cu dovada plății (acolo unde este cazul) către
secretariat în format electronic.
Studenții care intră acum în anul II de studiu, nu plătesc restanțele din anul I de studiu.
Taxa pentru examenele de mărire a notei este 20 RON, doar studenții integraliști pot solicita mărirea unei note.
Studenții din promoții mai vechi care au restanțe și le vor susține în această sesiune, vor achita (80 lei/restanță) indiferent dacă restanța este din anul I sau II de studii, dovada plății urmând să fie trimisă
Cadru didactic
Disciplina
Forma de examinare
Data
Ora Modalitate sustinere
examinator
Conf univ.dr Dragoș
Security Informatics in IT
Referat conform cerințelor profesorului.
20-09-2022
Pe adresa de email oldboy@adlunap.ro
Bărbieru
Prof.univ.dr. George
Terorism și crimă organizată
Examen oral
13-09-2022 17:00 Sala 427
Analiză de politică externă
13-09-2022 17:00 Sala 427
Anglițoiu
Lect. Univ.dr.
Geopolitică și geoeconomie. Modele de
Referat conform cerințelor profesorului.
09-09-2022
Pe adresa de e-mail
Colibășanu
guvernare
antonia.colibasanu@dri.snspa.ro
Economie regională
Referat conform cerințelor profesorului.
09-09-2022
Pe adresa de e-mail
Antonia
Metode și tehnici de elaborare a disertației Referat conform cerințelor profesorului.
09-09-2022
Pe adresa de e-mail
Laborator practică
Examen
09-09-2022 11:00 Sala 428
Diplomație economică internațională
Referat conform cerințelor profesorului.
09-09-2022
Pe adresa de e-mail
Limbajul diplomației I: Retorică
Transmitere referat.Examenul consta în elaborarea unei lucrări științifice
12-09-2022
Deadline pentru transmitere lucrării pe adresa
(analiză a unui discurs prin prisma canoanelor retoricii clasice).Informații
daniel.buti@snspa.ro: 12 septembrie.
suplimentare despre lucrare (tematică, stil, conținut, reguli de redactare etc.) și
criteriile de evaluare:
daniel.buti@snspa.ro
Comunicare și răspundere publică
Examenul constă în elaborarea unei lucrări științifice (lucrare analitică ce va
12-09-2022
Deadline pentru transmitere lucrării pe adresa
operaționaliza teme și concepte specifice domeniului/ cursului).Informații
daniel.buti@snspa.ro: 12 septembrie.
Lect.univ.dr. Daniel
suplimentare
despre
lucrare
(tematică,
stil,
conținut,
reguli
de
Buti
redactare etc.) și criteriile de evaluare: daniel.buti@snspa.ro
Examenul constă în elaborarea a 1-2 capitole din lucrarea de disertație sau a
Deadline pentru transmitere lucrării pe adresa
12-09-2022
Metode și tehnici de elaborare a disertației planului lucrării de disertație.Pentru clarificări și alte informații, masteranzii
daniel.buti@snspa.ro: 12 septembrie.
sunt rugați să contacteze profesorul la adresa daniel.buti@snspa.ro
Transmiterea Convenției, a Raportului și a Caietului de practică pe adresa
Deadline pentru transmitere lucrării pe adresa
12-09-2022
Laborator practică
daniel.buti@snspa.ro. Pentru clarificări și alte informații, masteranzii sunt
daniel.buti@snspa.ro: 12 septembrie.
rugați să
Prof.univ.dr. Vasile
Theory of International Relations
Deadline pentru transmiterea lucrării (eseu)
20-09-2022
Pe adresa de email octavia.moise@dri.snspa.ro
International Organizations and Institutions Deadline pentru transmiterea lucrării (eseu)
20-09-2022
Pe adresa de email octavia.moise@dri.snspa.ro
Secăreș /
of
Dr. Octavia Moise
Lect.univ.dr. Ana
Regional Security
Eseu
10-09-2022 23:59 Transmiteți pe adresa de e-mail
International regulation in the cyberspace Eseu
10-09-2022 23:59 anamaria.costea@dri.snspa.ro
Costea
Cybersecurity: geopolitics as usual
Eseu
10-09-2022 23:59
Thesis writing
Eseu
10-09-2022 23:59
Conf.univ.dr. Sorin
Arms control, disarmament and non
Eseu
10-09-2022 23:59
Cybersecurity
Eseu
10-09-2022 23:59
Ducaru
Students are required to prepare 1 (one) digital media product designed for
increasing the media and information literacy skills of a target audience of their
choice. The product must reflect the content and information received during
Prof.univ.dr. Alina
Send the project (report) to
this course and may take one of the following forms:
12-09-2022
Misininformation and security challenges
Bârgăoanu
disinformation.course@gmail.com
Ø PPT presentation (10 slides) Ø Infographic
Ø Handbook (1000 words) Ø Leaflet (400 words)
Ø Animation (3 minutes long) Podcast episode (10 minutes long).
Mai multe amănunte pot fi solicitate la adresa flavia.durach@comunicare.ro.
Guvernanță europeană
Lect.univ. dr. Oana Ion

Masteranzii care au restante la disciplinele predate de lect. univ. dr. Oana
Andreea Ion trebuie sa o
contacteze pe email pana pe data de 05.09.2022 pentru a anunta disciplina la

Data
evaluarii
16.09.2022

12.00 Adresa de e-mail oana.andreea.ion@gmail.com Sala
427

Lect.univ. dr. Oana Ion Education for Development
Teorii ale integrării europene
Prof.univ.dr. Maria
Elemente de audit și evaluare financiară
Costache
Prof.univ.dr. Ioan
Introduction to NATO
Politica externă a României
Mircea
Pașcu
Mari teme ale politicii mondiale
Conf. univ. dr. Mihai
Diplomație globală și cooperare
Introducere în managementul organizațiilor
Cercel
Diplomație și negocieri internaționale
Metode și tehnici de elaborare a disertației

Politici Economice Europene

Lect univ.dr. Bogdan
Munteanu

Metode de evaluare economică

Lect univ.dr. Bogdan
Munteanu

Development Economy

Masteranzii care au restante la disciplinele predate de lect. univ. dr. Oana
Andreea Ion trebuie sa o
contacteze pe email pana pe data de 05.09.2022 pentru a anunta disciplina la
Referat/proiect pe teme de audit sau evaluare financiara a proiectelor
Eseu - 2.500-3.000 cuvinte și bibliografie
Eseu -5-7 pagini
Transmitere referat pe orice tema aleasa din subiectele de curs.
Examen scris

Proiect Individual.Proiectul individual va fi realizat din urmatoarea tematica:
1. Integrarea ca proces politic si economic în dinamică – de la integrare la
guvernanță în Uniunea Europeană
2. Piata Unica Europeana
3. Politica in domeniul Concurentei
4. Politica in domeniul Comertului
5. Politica in domeniul Vamal
6. Politica in domeniul Bugetar, reformarea coordonarii si cooperarii fiscale
prin Semestrul European, necesitatea reformarii Pactului de Stabilitate si
Crestere, Tratatul de Stabilitate Cooperare si Guvernanta, six-pack / two-pack
7. Uniunea Economica si Monetara, zona euro si zona non-euro
8. Uniunea Bancara
9. Uniunea Pietelor de Capital
10. Politica in domeniul agricol
11. Politica de dezvoltare regionala (componenta economica)
12. Politica in domeniul mediului – ecologizarea economiilor europene
13. orice alt proiect din temele cursului Politici Economice Europene (de
Proiect Individual.
Pregatirea unui proiect individual din urmatoarea tematica, regasita in fisa
disciplinei Metode de Evaluare Economica:
1. prezentarea unui studiu de fezabilitate al unui proiect, sub forma unei
analize
2. analiza unei structuri de finantare a unui proiect, surse proprii, credit,
fonduri europene, etc
3. co-finantarea unui proiect din fonduri europene - analiza, ce a fost bine, care
sunt rezultatele, ce ar fi putut fi diferit, etc
4. selectarea unui proiect, in functie de analiza / analizele aplicate pentru
adoptarea deciziei - prin analiza cost beneficiu, analiza de senzitivitate, analiza
cost-eficacitate sau analiza multicriteriala
5. evaluarea riscurilor aferente unui proiect, impact / efecte, cauze, actiuni sau
masuri de atenuare / prevenire / combatere, consecinte, etc.
6. orice alt proiect, in legatura cu temele cursului Metode de Evaluare
Examination: individual project from the Course Development Economy
themes,
upon student’s choice:
1. Development, Growth, Welfare
2. Measuring Development
3. Economic Theories of Development
4. Models for Economic Development
5. The impact of Globalization for Economic Development
6. Economic Governance and Policies for Development
7. International Cooperation and Aid. Managing Under-Development

Data
evaluarii
16.09.2022
05-09-2022

12.00 Adresa de e-mail oana.andreea.ion@gmail.com Sala
427
Pe adresa de e-mail: maria.costache@snspa.ro
Deadline: 18.09, pe adresa
Pe adresa alexandra.nunweiller@dri.snspa.ro

Deadline:
15.09
20-09-2022
15-09-2022

10:00 Pe adresa de email: bianca.berna@yahoo.it
18:00 Sala 410

05-09-2022

18:00

Se accepta doar proiect in format PDF, documentul
se va transmite pe adresa de e-mail
bogdan.munteanu@rei.ase.ro, 05 Septembrie 2022
inainte de ora 18.00

Se accepta doar proiect in format PDF, documentul
se va transmite pe adresa de e-mail
bogdan.munteanu@rei.ase.ro,
05
Septembrie 2022 inainte de ora 18.00

05-09-2022

05-09-2022

18:00

Only the projects in PDF format are accepted, the
document will be sent by e-mail to
bogdan.munteanu@dri.snspa.ro, 05 September
2022
18:00 before 18:00
(6:00 PM)

Lect univ.dr. Bogdan
Munteanu

Lect. univ. dr. Gabriel
Micu

Conf. univ. dr.Iulian
Chifu

Lect.univ.dr. Mihail
Caradaică

Lect.univ.dr. Ligia Deca

Prof.univ.dr. Daniel
Dăianu

Practice

Conform indicațiilor profesorului

Dreptul UE
Theory and Practice of Human Rights
Public Diplomacy and Negotiation
National regulation in the cyberspace

Referat. Temă: Principiul subsidiarității
Referat. Temă: Responsability to protect
Referat. Temă:Sport diplomacy
De transmis pe adresa de email
18-09-2022 18:00
Referat. Temă la alegere, conform indicațiilor de pe platformă, valabile și
gmicu2004@yahoo.com
pentru
Referat. Temă: Diplomatic facilities
Referat. Temă: Teritorii cu regim special în DIP
Lucrarile solicitate conform cerințelor profesorului vor fi încărcate până pe 08 Examen fizic, 09:00 Sala 410
septembrie 2022, ora 14.00.
10.09.2022
Profesorul solicită să aduceți lucrările în format fizic la examen

Diplomatic and Consular Law
Drept internațional public
Conciliere și reconstrucție post conflict.
State
Intelligence and National Security
Analiză de conflict și modele de soluționare
a
Prevenirea și managementul crizelor.
Decizia în
criză
Cryptocurrency and blockchain technology
Instituții ale UE
Technology and Society
Studii Europene

Luați legătura cu profesorul la adresade e-mail
bogdan.munteanu@rei.ase.ro

Referat conform cerințelor profesorului.
Referat conform cerințelor profesorului.
Referat conform cerințelor profesorului.
Transmitere referat.

13-09-2022

Thesis writing

Transmitere referat.

06-09-2022

Practice

Transmitere referat.

07-09-2022

Economie mondială
Integrare și politici fiscale în UE

De trimis referat cu tema „Pandemia și economia„
De trimis referat cu tema „Pandemia și economia„
Examen oral. Transmiteți cu 1 săptămână înainte de examen lucrările,
conform specificațiilor profesorului pe adresa rsungureanu@dri.snspa.ro
Examen oral. Transmiteți cu 1 săptămână înainte de examen lucrările,
conform specificațiilor profesorului pe adresa rsungureanu@dri.snspa.ro
Examen oral. Transmiteți cu 1 săptămână înainte de examen lucrările,
conform specificațiilor profesorului pe adresa rsungureanu@dri.snspa.ro
Examen oral. Transmiteți cu 1 săptămână înainte de examen lucrările,
conform specificațiilor profesorului pe adresa rsungureanu@dri.snspa.ro

05-09-2022
05-09-2022
19.09.2022

Platforma MOODLE sau pe adresa de email:
deca.ligia@gmail.com
Platforma MOODLE sau pe adresa de email:
deca.ligia@gmail.com
Platforma MOODLE sau pe adresa de email:
deca.ligia@gmail.com
Pe adresa mariuscomis@yahoo.com
Pe adresa mariuscomis@yahoo.com
11:00 Sala 427

19.09.2022

11:00 Sala 427

19.09.2022

11:00 Sala 427

19.09.2022

11:00 Sala 427

12-09-2022

10:30 Sala 427

Examen oral
Examen oral
Până pe 01.09.2022, ora 14.00 transmiteți un e-mail profesorului pentru a
primi tema proiectlui pe care îl
veți pregăti până la data de 07.09.2022

15-09-2022
15-09-2022
07-09-2022

10:00 Sala 427
12:00
23:59 Pe adresa de e-mail ioana.melenciuc@dri.snspa.ro

Proiect conform indicațiilor profesorului

15-09-2022

18:00

Proiect conform indicațiilor profesorului

12-09-2022

Area study 4-Asian Studies
Conf.univ. dr. Radu
Ungureanu

05-09-2022

Abordări conceptuale în Relațiile
internaționale
Studii de securitate
Security Studies

Filosofia politică a RI
Strategic Studies. War and Technology
Lect.univ.dr.Radu
Area Study 3: African Studies
Cucută
Strategic Studies
US Grand Strategy
Practice
Lect. Univ. dr. Andrei Teoria Relațiilor Internaționale
Instituții și Procese ale Securității
Miroiu
Lect. univ. dr. Ioana
Politici ale UE II
Fundamentele evaluarii
Melenciuc- Ioan
Teorii ale evaluării politicilor publice
Sisteme si metode de evaluare ale politicii
Humanitarian Aid and Voluntary work
Party Systems in Latin America.
Lect.univ.dr.Dodi Ioana Practice
Thesis writing
United States-Latin America Relations
Prof.univ.dr.Oana Iucu Limbajul diplomației II:Etichetă și protocol

Examen oral (re-examinare)
Examen conform instrucțiunilor transmise de profesor.
Transmiteți până sâmbătă, 10 septembrie, lucrările pentru verificare, pe
adresa
lucrari.rac@gmail.com

09-09-2022

De transmis pe adresa de email:
mihai.caradaica@dri.snspa.ro

Se transmite pe adresa de e-mail
ioanadodi3@gmail.com
De transmis pe adresa oana.iucu@gmail.com

European Development Cooperation
Policies

Lect univ. dr.Victor
Negrescu

Lect univ.dr. Nicolae
Toderaș
Prof. univ. dr. Gl.
Florian Coldea

Lect.univ.dr. Mihai
Ghigiu
Lect. univ. dr. Alice
IANCU

Prof. univ. dr. Bogdan
AURESCU

Prof. univ. dr. Mihai
PĂUNESCU
Lect. univ. dr. Șerban
CERKEZ
Conf. univ.dr. Sergiu
Vintilă
Dr. Anil Sigdel
Lect. univ dr.
Constantin
Lect.univ dr Răzvan
Cotovelea

Prof univ dr. Iordan
Bărbulescu
Conf. univ. dr. Miruna
ButnaruTroncotă

Answers to the topic Do we have a common EU development cooperation
policy?
Answers to the topic Evaluate the aid provided to Ukraine using the realist,
EU Digital Single Market
liberal and radical perspectives.
(1500 words, academic references and structured answer)
Methods of analysis of development policies Answers to the topic What is underdevelopment? (1500 words, academic
references and structured answer)
Theories of Development and Cooperation Answers to the topic Evaluate the aid provided to Ukraine using the realist,
liberal and radical perspectives.
(1500 words, academic references and structured answer)
Introducere în evaluare
Conform indicațiilor profesorului
Evaluarea instituțiilor și organizațiilor
Conform indicațiilor profesorului
Politici ale UE I
Conform indicațiilor profesorului
Instituții de securitate națională
Încărcarea unui eseu din tematica cursului

09-09-2022

18-09-2022
18-09-2022
18-09-2022
18-09-2022

Romanian Institutions of National Security

Uploading an essay from the course topic

18-09-2022

Politici ale UE III
Thesis writing
Area Study 2: South American Studies
Ethics in IR
Etica în RI

Până pe 02.09.2022, ora 14.00 transmiteți un e-mail profesorului pentru a
primi
tema proiectului. Proiectul
Eseu 3-5 pagini încadrat în oricare dintre temele cursului
Eseu 3-5 pagini încadrat în oricare dintre temele cursului
Eseu Subiect: „Please briefly describe each of the seven fundamental principles
of international law provided by the General Assembly of the United Nations
within the ««Declaration on Principles of International Law, Friendly Relations
and Co- operation among States»» (1970) by referring to the concepts that
were studied during the course and the tutorial.”
Nr. cuvinte: minimum 2000, maximum 3000

20-09-2022

US – China Great Power Relations
Structuri și centre de putere
Conflicte identitare și interetnice.
Practici în evaluarea politicilor și
programelor
International Project Management
Digital Technology Development Process
Evaluarea proiectelor. Managementul
fondurilor europene

Examen oral
Eseu
Eseu
Examen grilă

20-09-2022
20-09-2022
20-09-2022
01-09-2022

Examen grilă
Examen grilă
Examen grilă

01-09-2022
01-09-2022
01-09-2022

Procesul decizional în UE
Diplomație, teorie și practică.
Area Study 1:Eastern European Studies
Cyber Diplomacy
Studii regionale: Vecinătatea strategică a UE
Geopolitics in South and Central America
United States-Latin America Relations

Eseu
16-09-2022
Eseu
16-09-2022
Examen oral. La toate materiile vor fi intrebari din minimum 3 titluri la alegerea
studentului din bibliografia de curs.
12-09-2022

International Public Law

Proiectul se încarcă pe platforma DRIIE sau pe
23:59 adresa
de e-mail victor.negrescu@dri.snspa.ro

23:59 Platforma DRIIE. Studenții din promoțiile anterioare
23:59 trebuie să
23:59 contacteze profesorul din timp pentru detalii cu
Platforma MOODLE sau pe adresa de e-mail
dianamadaivan@gmail.com
MOODLE platform or by e-mail
dianamadaivan@gmail.com
Proiectul se transmite pe adresa de email:
mihai.ghigiu@dri.snspa.ro

15-09-2022

De transmis pe adresa iancualice@yahoo.com
Subiect al emailului care va conține răspunsurile: EXAM_PIL
De transmis pe adresa victor.s.stoica@gmail.com

01-09-2022

Management public
Analiză de politici publice
Artificial Intelligence in the Cyber Era
10:00 Sala 427
De transmis pe adresa
De transmis pe adresa
18 428
18
18
18

428
428
428

De transmis pe adresa
24.00 De transmis pe adresa mihai.cercel@dri.snspa.ro
10:00
10:30
11:00 Sala 319, etaj 3
11:30
12:00

