
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: 18 Martie – 20 Mai 2022 

 

NUMĂR ORE/STAGIU: 56 de ore  

             

 

 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;  
 -  Aprofundarea 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;  
 -  Cunoa terea etapelor premer ătoare editării revistei.  

COMPETEN E PRACTICE:  
 -   la orarea  i redactarea unui te t a erent ru ricii Review of Reviews sau Book Reviews 

 

 

 MODUL PRACTICĂ 2:  

 

2. PROIECTE ACADEMICE FUNDAMENTALE (20 ore)  

 

2.1.  Ateliere de dezbatere: 
 

o 25 Martie – Chinosfera. Variabilități și ipoteze în relația cu România (invitat – cercetător, 

drd. RADU SAVA);  

 

o 1 Aprilie – Diplomație clasică - diplomație globală: raport tensional/dihotomic sau 

reconectare evolutivă și traiectorie conjugată? (CARLA MÎNDREAN); Realism ofensiv și 

securitate internațională contemporană. Studiu de caz – Relațiile Sino-Americane 

(ANDREEA TICU);  

 

o 8 Aprilie – Geopoetica în contextul provocărilor politico- culturale ale secolului al XXI-lea. 

Poezia basarabeană contemporană: un proiect geopoetic al periferiei critice (SIMONA 

MARIA ISPAS); Festivalul internațional de literatură ca formă de manifestare a diplomației 

culturale: punct de întâlnire între menirea de reprezentare și nevoia de autopromovare a  

scriitorului (MARILENA STANCU); 

 



o 15 Aprilie – Coreea de Sud – orizontul diplomației culturale între soft și smart power 

(RALUCA BĂJENARU); Reacții românești și internaționale privind comemorarea 

evenimentului Primăvara de la Praga (2018-2020) (ANDREEA IDU) 

 

 

 

2.2.  Laboratorul proiectelor academice de cercetare 

- Atelier de dezbatere: 
 

o 6 Mai – O dezbatere de laborator: Enciclopedia Relaţiilor Internaţionale și Enciclopedia de 

Diplomaţie (invitat – cercetător științi ic III, dr. CRISTINA VOHN); O dezbatere de 

laborator: Enciclopedia Statului Contemporan (invitat – cercetător științi ic II, dr. 

CRISTIAN-ION POPA) 

 

o 13 Mai – Statul bunăstării. Perspective moderne și contemporane (invitat – cercetător 

științi ic II, dr. habilitat, HENRIETA ANIȘOARA ȘERBAN) 

 

 

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  – 13 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 

 

 

 

 

 


