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PLANIFICARE SESIUNE SEMESTRUL II – ANUL II 

MASTER: Tehnici Diplomatice 

= 2 – 29 MAI 2022 = 

 

CURS PROFESOR DATA 

Examenului 

ORA DETALII 

Reperele identității 

culturale africane 

Corlan-Ioan Simona 

( simonacorlan1@yahoo.com ) 

1 MAI 2022 

 

23:59 FORMA EXAMINĂRII: 

COLOCVIU/ESEU ÎNCĂRCAT 

PE CLASSTOOM 

Tema:  ,,Africa mea”: 

- Stimați colegi, vă propun să 

vă transpuneți în situația 

unui diplomat român aflat 

la post într-o țară din Africa 

și care urmează să susțină 

un discurs cu ocazia Zilei 

Africii (25 mai) în cadrul 

unui eveniment relevant 
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(recepție organizată de 

Reprezentanța UE, 

reuniune organizata de 

MAE din țara respective, 

think tank sau mediul 

academic). 

- Discursul dumneavoastră 

nu trebuie să depășească 

1500 cuvinte. 

Negociere și grupuri de 

decizie 

Stan Valentin 

(valentin.stan@istorie.unibuc.ro)  

3 MAI 2022 16:00 

– 

19:00 

FORMA EXAMINĂRII: 

COLOCVIU 

Diplomație 

contemporană 

Dobre Mihail 

(mihail.dobre@istorie.unibuc.ro)  

11 MAI 2022 19:00 FORMA EXAMINĂRII: 

LUCRARE SCRISĂ 

Nota va fi compusă din: 

a) susținerea a două lucrări de 

verificare – prima, la finalul lunii 

martie, iar cea de-a doua, în timpul 

sesiunii de examene din luna mai; cel 

puțin pentru prima lucrare, procedura 

online se va înscrie pe linia formulei 

urmate în cursul primului semestru; 

b) elaborarea de către fiecare student 
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a unui referat; condițiile de redactare 

a referatului, lista de teme din care 

fiecare student va putea face opțiune 

și termenele de respectat vi le voi 

comunica printr-un mesaj separat; 

c) elementele rezultate din 

contribuțiile individuale (de la 

seminar și din răspunsuri la teme) ale 

fiecărui student. 

Diplomația publică a 

SUA 

Antoniu Bogdan  

(bogdan.antoniu@istorie.unibuc.ro)  

29 MAI 2022 23:59 FORMA EXAMINĂRII: 

ESEU/REFERAT 

Pentru cursul domnului Antoniu, 

"Diplomatia publica a SUA", vom 

avea de realizat pentru evaluarea 

finală o lucrare/eseu în care să 

prezentăm, analizăm o acțiunea de 

diplomatie publică desfășurată la 

nivel de ambasadă, American 

Center sau orice instituție 

coordonata de autoritățile 

americane oriunde în lume. 

Lucrarea trebuie să aibă minim 2 
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pagini. 

Trebuie sa puneți accent pe: 

obiective, instrumente, consecințe, 

scopuri. 

 

 

 


