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După 2 ani și jumătate, ne revedem în sălile de curs. 
Nu ne întoarcem la normalitatea pe care o trăiam înainte de
pandemie, pentru că această perioadă a adus schimbări asupra
tuturor, inclusiv asupra modului în care înțelegem și exercităm
procesul educațional. 

Îmi doresc însă să vă fiu și fim alături, astfel încât să vă putem
oferi și experiența apartenenței la comunitatea DRI. 
O comunitate din care fac parte deopotrivă profesori,
practicieni, studenți, alumni. Sper că vă veți însuși această
nouă identitate cu mândrie. 

Vă mulțumim pentru că împreună, cu răbdare, vom găsi
echilibrul acestui "nou normal".
Îmi doresc să vă revăd pe toți la festivitatea de absolvire. Directoarea Departamentului de Relații

Internaționale și Integrare Europeană

Bun venit în
comunitatea DRIIE 

Ioana Melenciuc - Ioan



Toți studenții din anul I primesc datele adresei instituționale de
email  pe adresa pe care au folosit-o în platforma de admitere,
respectiv la înmatriculare. 

Comunicarea instituțională se gestionează exclusiv folosind adresa
instituțională.

Adresa instituțională de mail
@student.dri.snspa.ro



Acces în campusul online

https://mdriie.snspa.ro/

Toți studenții din anul I primesc informațiile de conectare pe
platformă pe adresa instituțională. Sunteți rugați să verificați și
fișierul Spam/trash.

În cazul în care nu a fost primit e-mailul cu datele de acces, poate fi
utilizată funcția de recuperare parolă, indicând adresa de e-mail.

https://mdriie.snspa.ro/login/index.php


Orar anul I

Analiza și
soluționarea
conflictelor

Diplomație și
negocieri

Evaluarea
programelor și

politicilor publice
europene

Relații
internaționale și

integrare
europeană

Development,
International

Cooperation and
Humanitarian Aid

Security and
Diplomacy

Security and
Technology

Latin American
Studies

Pentru cursurile care se desfășoară online, versiunea orarelor care include link-urile de
acces în camerele virtuale alocate se regăsește în campusul online (platforma Moodle a
DRI).

 Structura anului universitar

https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/ASC-I.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/DN-I.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/09/EPPPE-I.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/RIIE-I.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/09/DICHA-I.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/09/SD-I_v2.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/ST-I_v2.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/09/SLA-I.pdf
https://snspa.ro/snspa/informatii-publice/documente-interne/structura-anului-universitar/


Orar anul II

Analiza și
soluționarea
conflictelor

Diplomație și
negocieri

Evaluarea
programelor și

politicilor publice
europene

Relații
internaționale și

integrare
europeană

Development,
International

Cooperation and
Humanitarian Aid

Security and
Diplomacy

Security and
Technology

Pentru cursurile care se
desfășoară online,
versiunea orarelor care
include link-urile de acces
în camerele virtuale
alocate se regăsește în
campusul online
(platforma Moodle a DRI).

Structura anului universitar

https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/ASC-II.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/DN-II.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/EPPPE-II_v2.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/RIIE-2.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/DICHA-II.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/09/SD-II.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/ST-II_-v2.pdf
https://snspa.ro/snspa/informatii-publice/documente-interne/structura-anului-universitar/


Erasmus - Mobilități pentru studenți 

Mobilități de studiu 
în Europa

2 runde de selecție anual
(octombrie și aprilie)
25 universități partenere

Mobilități de plasament

mobilități de 2-12 luni
instituția gazdă este identificată
de student/ă

Mobilități de studiu 
în state partenere

1 rundă de selecție anual
(octombrie)
12 universități partenere

https://dri.snspa.ro/mobilitati-studenti/
https://dri.snspa.ro/mobilitati-studenti/


5-21 octombrie 2022 Depunere dosare

 24 octombrie 2022
Eligibilitate și programarea

interviurilor

 25 octombrie  2022 Interviuri

 26 octombrie 2022 Rezultate selecție

 27 octombrie 2022 Confirmarea locului

Erasmus
Mobilități de studiu 

Vezi universitățile partenere din Europa
Vezi universitățile din statele partenere

Am lansat selecția pentru mobilitățile de studiu ce vor
avea loc în semestrul II, anul universitar 2022-2023

https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/10/Lista-universitati-partenere-KA131.pdf
https://dri.snspa.ro/wp-content/uploads/2022/09/Lista-universitati-partenere-sem-II-2022-2023_K171.pdf


înscriere la eveniment

Află mai multe participând la
Info Day

Erasmus
Mobilități de studiu 

https://forms.gle/jgqe4Ze17ZyNPX2J6


Burse
Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru, în
conformitate cu structura anului universitar.
Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.
Încărcarea cererilor și dosarelor se face în campusul virtual, pe
platforma Moodle a DRI
Bursa de merit poate fi cumulată cu cea socială

Mai multe informații privind acordarea burselor :
https://snspa.ro/studenti/burse/ 

Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I, semestrul I, 
 este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv.
Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru
anii de studiu II este media din anul de studiu anterior.
În acordarea bursei pentru semestrul II, pentru toţi anii de studii,
media luată în calcul este cea din semestrul I al anului respectiv.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul
depunerii cererii, astfel:

Burse sociale ( min. 700 lei/lună; bursă ajutor social ocazional - 700 lei/semestru)

Burse de merit  (burse de merit I - min. 900 lei; burse de merit II - min. 800 lei)

Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un
venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim
net pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de
ajutor social.

https://snspa.ro/studenti/burse/
https://snspa.ro/studenti/burse/


Contact

secretariat.anul1@dri.snspa.ro

Studenți anul I - secretară Daniela Badea

Studenți anul II - secretară Andreea Simionescu

secretariat.anul2@dri.snspa.ro

+40 371 445 076

Secretariat

Online și telefonic
Luni-Joi 10:00 - 16:00
Vineri 10:00 - 14.00

Gestionare documente
Luni-Miercuri 11:00 - 14:00

Joi 16:00 - 18.30

Program
Director Departament

Audiențe Joi 12.00 - 17.00

ioana.melenciuc@dri.snspa.ro

mailto:secretariat.driie@dri.snspa.ro
mailto:secretariat.driie@dri.snspa.ro
tel:+40371445076

