Vrei să fii masterand în cadrul programului de STUDII EUROPENE?
Urmează pașii:
1. ÎNSCRIERE ON LINE în perioada 03. 07. – 11.07.2021
pe platforma https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
2. PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ADMITERE ON-LINE în data de 14.07.
2021 pe platforma TEAMS
Criterii pentru admitere:
Proba 1. Media generală de absolvire a studiilor de licență
Proba 2. Interviu motivațional susținut on line

3.

ÎNMATRICULARE, dacă ai FOST ADMIS.

Admiterea în cadrul programului de studii de master Studii europene se face pe baza Mediei generale
de absolvire a studiilor de licență, a Interviului motivațional. Candidații vor pregăti o Scrisoare de
motivație și un Curriculum Vitae și le vor încărca pe platforma TEAMS.
Admiterea se desfășoară în două sesiuni:
Sesiunea – Iulie 2021
Sesiunea – Septembrie 2021

Programul de studii de master Studii europene din domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene se desfăşoară în Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Industrială și
Robotică, Departamentul Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane. Are o durată de 2 ani,
4 semestre, 14 săptămâni pe semestru, cu o medie de 16 ore didactice pe săptămână. A fost reevaluat
de către ARACIS în anul 2019.

Prin pregătirea în domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, programul Studii
europene răspunde interesului major manifestat de absolvenţii din domeniile ştiinţelor sociale şi

umaniste, precum şi din învăţământul tehnic superior, faţă de noile provocări sociale, politice, economice
şi culturale ale construcţiei europene, în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană. Oferta se
adresează tuturor absolvenţilor cu studii superioare, dar în special inginerilor, care sunt interesaţi de o
pregătire complementară culturală şi socio-politică de actualitate, cu scopul formării unor profesionişti
care să acopere activitățile din domeniul integrării europene şi să fie familiarizaţi cu problemele politice,
sociale, culturale din spaţiul european.
Misiunea programului Studii europene este de a forma viitori specialişti care să îşi desfăşoare
activitatea profesională în domenii legate de viaţa politică, socială şi culturală europeană, specialişti în
analiza şi aprofundarea realităţilor socio-politice și culturale ale celor mai importante regiuni ale Uniunii
Europene.
Prin disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, de-a lungul celor patru semestre, absolvenţii
dobândesc o pregătire complementară, care iniţiază, stimulează și formează o serie de competențe
menite să permită, ulterior, găsirea mai facilă a unui loc de muncă, atât în România, cât şi în alte ţări
membre ale Uniunii Europene. Absolvenţii programului de masterat Studii europene găsesc oportunităţi
de valorificare a competențelor, atât în cadrul administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de
cercetare, organizaţii non-guvernamentale, cât şi în mediul privat, în procesul de atragere şi utilizare a
fondurilor europene (firme de consultanţă şi management de proiecte).
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cunoaşterea procesului istoric al construcţiei europene;



cunoaşterea valorilor culturii europene;



cunoaşterea dimensiunilor educaţiei europene;



înţelegerea rolului culturii în reconstrucţia politică și socială a Europei;



înţelegerea dificultăţilor apărute în procesul sinuos al construcţiei europene;



cunoaşterea modalităţilor de integrare a României în Uniunea Europeană;



conturarea unei viziuni coerente privind perspectivele politico-culturale şi sociale ale Uniunii Europene.
COMPETENŢE:



cunoştinţe interdisciplinare din domeniile istoriei, filosofiei , ştiinţelor politice, sociologiei;



capacitatea de a înţelege complexitatea culturii şi a contextului social şi politic în care se manifestă;



capacitatea de a înţelege logica internă a politicilor europene;



abilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite pentru a înţelege problemele socio-politice și culturale şi de
a propune soluţii pentru rezolvarea lor;



abilităţi de comunicare interculturală;



capacitatea de a evalua politico-moral societăţile europene;



aptitudini necesare pentru a identifica probleme specifice în aria relaţiilor internaţionale şi a propune
soluţii;



capacitatea de a rezolva probleme ştiinţifice și profesionale din domeniu.

