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ÎNTREBĂRI FRECVENTE

PROGRAMUL DE STUDII RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
Care este titlul obţinut la absolvire?
LICENŢIAT ÎN RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE - DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE
Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
DURATA STUDIILOR ESTE 3 ANI ŞI 180 CREDITE TRANSFERABILE
Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE le pot ocupa?
Analişti economici /politici;
 Experţi în relaţii economice şi politice;











Analişti/redactori/documentarişti în sistemul mass-media.
Ataşat, secretar, consilier diplomatic;
Cercetători ştiinţifici în unităţi de cercetare;
Consilier/expert în domeniul integrării europene şi euroatlantice;
Consilier/expert în relaţii internaţionale, studii europene;
Consilieri/experţi în cadrul ONG şi partidelor politice, sindicatelor;
Consultanţi;
Eurofuncţionar;








Formatori pentru domeniul integrării europene;



Specialist în comunicare şi relaţii publice internaţionale.

Funcţionar în administraţia publică, centrală, judeţeană, locală;
Manageri de proiecte europene şi internaţionale;
Mediatori europeni şi internaţionali în domeniul economic şi politic;
Negociatori (inclusiv în rezolvarea conflictelor);
Profesor de relaţii internaţionale, studii europene, istoria relaţiilor
internaţionale şi a diplomaţiei la colegii, licee, gimnazii;

Care sunt ocupaţiile posibile conform COR?



Titlul de absolvire: LICENŢIAT ÎN RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
Denumirea calificării: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Ocupaţii posibile pentru absolventul cu Diplomă de licenţă, conform „Clasificării Ocupaţiilor din România” (COR): referent relaţii externe
(241913), consilier afaceri europene (241949), editorialist (245108), comentator publicist (245102), consilier institutii publice (111010), consilier
parlamentar (111008), politolog (244304), Consilier organizatie politica (114101)
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: Consilier parlamentar european, Consultant proiecte europene, Consilier relatii transnationale,
Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene
Care sunt competenţele obţinute?
Competenţe profesionale:
C1 Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internationale
C2 Elaborarea proiectelor europene si internaţionale
C3 Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene
C4 Proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene
C5 Asigurarea de asistentă în domeniul negocierii internationale şi medierii între grupuri cu interese diverse
C6 Asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene si internationale
Competenţe transversale:
CT1 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de
profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine.
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierahice.
CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii.
Care este actul în baza căruia funcţionează programul de studii RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE?
Universitatea Nicolae Titulescu a fost acreditată prin Legea nr. 241/2002, iar programul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene este acreditat, astfel cum
rezultă din H.G. nr. 966/2011
Care este rezultatul ultimei evaluări privind calitatea procesului de învăţământ în cadrul Universităţii Nicolae Titulescu?
Ultima evaluare a Universităţii Nicolae Titulescu a fost făcută în anul 2017, de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii (ARACIS), care a acordat cel mai
înalt calificativ – GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE.
Care este structura planului de învăţământ?
Planul de învăţământ cuprinde toate disciplinele prevăzute de standardele ARACIS, fiind prevăzute trei categorii de discipline: obligatorii, opţionale şi facultative.
Printre disciplinele de studiu figurează şi Practica de specialitate, precum şi limbile străine (engleză și franceză)
Care este structura personalului didactic?
Cadrele didactice care desfăşoară activităţi la programul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene provin, de regulă, din Departamentul de Ştiinţe politice şi
administrative, dar şi de la alte departamente, precum Departamentul de Ştiinţe penale şi drept public etc.

Universitatea are implementat sistemul de credite transferabile?
Universitatea Nicolae Titulescu are implementat sistemul de credite transferabile (ECTS) atât între programele de studii din cadrul
instituţiei, cât şi în ceea ce priveşte alte instituţii de învăţământ superior dinţară sau din străinătate. În esenţă, acest sistem are la bază
recunoaşterea competenţelor deja dobândite de către studenţi.
Care sunt taxele anuale?
Taxele anuale pentru programul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, forma de învăţământ cu frecvenţă sunt:
2000 lei – anul I de studii;
2400 lei – anul II de studii;
2600 lei – anul III de studii.

Există sistem de burse sau alte forme de sprijin?
Universitatea Nicolae Titulescu oferă burse de excelenţă, burse sociale şi alte forme de sprijin. Bursele de excelenţă se acordă tuturor
studenţilor care obţin rezultate foarte bune, conform metodologiei existente. De asemenea, metodologia prevede posibilitatea altor
forme de sprijin (de exemplu, scutiri de taxe, reduceri de taxe etc.)
Care este rolul cercetării ştiinţifice?
Cercetarea ştiinţifică se bucură de sprijin considerabil din partea conducerii Universităţii Nicolae Titulescu. Printre formele sale de
manifestare se numără: organizarea de conferinţe ştiinţifice pentru cadre didactice şi studenţi, implicarea studenţilor şi cadrelor
didactice în proiecte de cercetare.
Există la nivel de universitate documente care prevăd drepturile şi obligaţiile studenţilor?
La nivelul Universităţii Nicolae Titulescu există mai multe acte sau documente care cuprind drepturile şi obligaţiile studenţilor,
precum şi documente care conţin informaţii foarte utile pentru studenţi. Este vorba, bunăoară, despre ghidul studentului, contractele
de studii, codul studentului etc. Universitatea Nicolae Titulescu acordă atenţie deosebită relaţiei cu studenţii, nu numai în timpul
parcurgerii programelor de studii, ci şi după absolvirea acestora. În acest sens, a fost constituită Asociaţia Absolvenţilor Universităţii
Nicolae Titulescu (AAUNT). De asemenea, Universitatea Nicolae Titulescu respectă toate standardele privind învăţământul centrat pe
student.
Dacă universitatea asigură studenţilor consiliere psihologică şi orientare profesională?
Studenţii Universităţii Nicolae Titulescu beneficiază de posibilitatea unei consilieri psihologice sau de orientare în carieră, în acest
sens fiind înfiinţat un centru de consiliere şi orientare profesională. Un rol foarte important şi o implicare deosebită în sprijinirea
studenţilor le are Asociaţia Studenţilor din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu.
Cum se caracterizează relaţia dintre student şi cadrele didactice/universitate?
 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;
 Reprezentarea studenţilor în organismele şi comisiile facultăţii şi universităţii. Studenţii au ca reprezentanţi cel puţin 25%
din membrii consiliilor facultăţii şi senatului Universităţii Nicolae Titulescu. De asemenea, studenţii sunt reprezentaţi în
diferite comisii, printre care menţionăm Comisia de etică, Comisia de calitate;
 Consultarea studenţilor în problemele de interes pentru aceştia;

Organizarea de activităţii extracuriculare (concursuri, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, activităţi ecologiste, voluntariat
etc.) în comun de către cadre didactice şi studenţi;
 Accesul la platforma electronică a universităţii care permite studenţilor să vizualizeze de acasă notele şi alte date privind
situaţia lor şcolară;
 Program de consultaţii asigurat de fiecare cadru didactic;
Ce alte facilităţi asigură universitatea?
 Bază sportivă (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc.);
 Bibliotecă;
 Locuri într-un cămin modern;
 Parteneriate cu autorităţi şi instituţii;
 Dotări moderne în toate spaţiile de învăţământ;
 Laboratoare de informatică;
 Programe de masterat;
 Acces la baze de date internaţionale.

