PROIECT-CADRU
INTERNSHIP/PRACTICĂ UNIVERSITARĂ
PARTENERI:
Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei
Române, București, Departamentul de Științe Politice;
Universitatea București, Facultatea de Litere, Departamentul de Studii Culturale
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 10 Martie – 26 Mai 2021
NUMĂR ORE/STAGIU: 56 de ore
CURSANȚI/INTERNI (6): Ionuț Feraru (master CPCEI, anul I);
Nicoleta Olteanu (SE, anul II);
Maria-Alina Oprea (SE, anul II);
Adelina Georgiana Surdu (SE, anul II);
Ana Elena Ursu (SE, anul II);
Maria Corina Preda (Facultatea de Istorie, anul I)


MODUL PRACTICĂ 1:

1. REVISTA ROMANIAN REVIEW OF POLITICAL SCIENCES AND INTERNATIONAL
RELATIONS (20 ore)
COMPETEN E TEORETICE:
- Cunoa terea i apro undarea modului de inde are a unei reviste tiin i ice academice n
a e de date interna ionale recunoscute (BDI);
 - Cunoa terea modului de unc ionare al procedeului de peer-review al revistei;
 - Apro undarea normelor minimale i a celor standard de redactare ale unui articol tiin i ic;
 - Identi icarea i cuanti icarea temelor i a ru ricilor permanente ale revistei;
 - Consultarea i studierea numerelor revistei – online i print;
 - Deprinderea mecanismului de lucru or ani are, veri icare i ndosariere a unui număr de
revistă (26 Martie – Vladimir Barbu);
 - Cunoa terea etapelor premer ătoare editării revistei.
COMPETEN E PRACTICE:
 - la orarea i redactarea unui text aferent rubricii Review of Reviews sau Book Reviews.


MODUL PRACTICĂ 2:

2. PROIECTE ACADEMICE FUNDAMENTALE (20 ore)
2.1. Coordonate ale statului contemporan:
- Ateliere de dezbatere:
o 7 Aprilie – Brexit – Brovid (drd. Andreea Ferenczi, drd. Camelia Vlăsceanu
o 14 Aprilie – Angoasele unei societăți moderne – nevoia de „securitate ontologică”
Cosmin Șipoș
o 21 Aprilie – De la națiunea cercada la națiunea cerrada: coordonate ale imaginarului
politic în spațiul latino-american al secolului al XIX-lea și al XX-lea (Ramona Niculcea)
o 28 Aprilie – Statul bunăstării în secolul al XXI-lea (invitat – cercetător științi ic II, dr.
habilitat Henrieta Șer an
o 5 Mai – Diplomația regală (Ana-Maria Anghel)

2.2. Laboratorul proiectelor academice de cercetare
o 12 Mai – „Learning by doing” – branding online (invitat – cercetător științi ic III, dr.
Lucian Jora)
- Atelier de dezbatere:
o 19 Mai – O dezbatere de laborator: Enciclopedia Relaţiilor Internaţionale și Enciclopedia de
Diplomaţie (invitat – cercetător științi ic III, dr. Cristina Vohn)
COMPETEN E TEORETICE:
 Studierea și apro undarea modalităților de lucru, a o iectivelor, instrumentelor și
strategiilor aplicate necesare în realizarea unui demers enciclopedic.
COMPETEN E PRACTICE:
 Consultarea aplicată a două nciclopedii Enciclopedia Relaţiilor Internaţionale, 2
vol., vol I, A-M, vol. II, N-Z, coordonator Dan Dun aciu, ditura Rao, Bucure ti,
2017; Enciclopedia de Diplomaţie, coordonator Dan Dungaciu, Editura RAO,
București, 2019;
 Metode și strate ii aplicate de inventariere a strate iilor și a dinamicii diplomației
românești, cu insisten ă pe ândirea politică românească și proiectul operelor
fundamentale, politico-diplomatice ale lui Ion I. C. Brătianu;
 Consultarea Bibliotecii Institutului – ond documente și presă;
 Redactarea unei i lio ra ii critice din domeniu, cu titluri apărute n ultimii 3 ani la
nivel național și internațional.
3. WORKSHOP: 16 ore (2 ore organizare+ 14 ore redactare și pre entare – 26 Mai
COMPETEN E TEORETICE:
- Documentarea, ela orarea și susținerea unei pre entări științi ice;
COMPETENȚE PRACTICE:
- Deprinderea cu tehnica și modalitățile de or ani are ale unui workshop;
- Realizarea Caietelor de practică.
RESPONSABIL PRACTICĂ:
VIOR LLA MANOLACH , cercetător științi ic III, dr., Institutul de Științe Politice și Relații
Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București, Departamentul de Științe Politice
OANA PREDA, asistent univ. dr. Universitatea București, Facultatea de Litere,
Departamentul de Studii Culturale, specializarea Studii Europene

