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Acest tip de eveniment academic este un laborator de cercetare care î i propune să ofereș
tinerilor  cercetători  oportunitatea  de  a- i  perfec iona  abordările  metodologice  iș ț ș
instrumentele de cercetare în domeniile sus-men ionate. Astfel, conferin a î i propune săț ț ș
ofere un cadru aprofundat de analiză a lucrărilor participan ilor, pe modelul promovat laț
nivel interna ional de ț European Consortium of Political Research (ECPR), model numit Joint
Sessions of Workshops. Conform acestui model, scopul prezentării unei  lucrări la conferin ăț
este în primul rând de a genera discu ii elaborate asupra lucrărilor participan ilor. Acestț ț
scop  se  justifică  i  din  perspectivele  nevoilor  participan ilor:  ace tia  sunt  studen i  laș ț ș ț
licen ă,   masterat  i  doctorat  ce  au  nevoie  de  dezbateri  constante  pentru  a- i  puteaț ș ș
aprofunda sau clarifica propriile cercetări.
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Sec iunea I: Nivelul na ional în politicile externe i de securitate ț ț ș

Moderator: dr. Alin Nicula, Universitatea Babe -Bolyai, Clujș
Discussants: conf. univ. dr. Radu Ungureanu, SNSPA, Bucure tiș

lect. univ. dr. Natalia Cugle anș , Universitatea Babe -Bolyai, Clujș

12:00-12:25  Preda Adrian Eugen, Doctor în tiin e Politice - Rela ii Interna ionale, absolvent alȘ ț ț ț
colii Doctorale de tiin e Politice a SNSPA, Bucure ti, Ș Ș ț ș Hegemonii poten iale i orientări ale elitelorț ș

politice. Cazul României în secolul XX.

12:25-12:50  Ceuca  Răzvan,  Universitatea  Babe -Bolyai,  Cluj,  coala  Doctorală  de  Rela iiș Ș ț
Interna ionale i Studii de Securitate, anul 2,  ț ș Apărarea cibernetică între dimensiunea pasivă i ceaș
activă: explica ii pentru abordările de securitate cibernetică în rândul statelorț .

12:50-13.15 Olteanu Andrei, Universitatea Babe -Bolyai,  ș Facultatea de Istorie i Filosofie,ș  Cluj,
Masterat  -  Istorie,  memorie,  oralitate  în secolul  XX,  anul  2,  Activită i  diplomatice  ale  Republiciiț
Populare România la UNESCO între 1956-1965.

13:15-13:40 Vulpe  Constantin  Teodor,  Universitatea  Babeş-Bolyai,  Facultatea  de  Istorie  iș
Filosofie, Cluj, Licen ă - Studii de securitate, anul 3,  ț Problematica relaţiilor israeliano-palestiniene.
Aspecte geopolitice ale crizei israeliano-palestiniene din 2021.

Pauză: 13:40-13:55

13:55-14:20  Tivadar Liliana-Maria, Universitatea Babe -Bolyai, ș Facultatea de Istorie i Filosofieș ,
Cluj, Masterat - Managementul securită ii în societatea contemporană, anul 1, ț Rela ia dintre Hamasț

i Fatah, după 2007: analiza unei fracturi politice interne palestiniene.ș

Sec iunea a II-a: Între regional i globalț ș

Moderator: lect. univ. dr. Natalia Cugle anș , Universitatea Babe -Bolyai, Clujș  
Discussants: conf. univ. dr. Radu Ungureanu, SNSPA, Bucure tiș

dr. Alin Nicula, Universitatea Babe -Bolyai, Clujș

14:20-14:45 Zvîncă Gabriel,  Universitatea Babe -Bolyai,  ș Facultatea de Istorie i  Filosofieș ,  Cluj,
Masterat - Istorie, memorie, oralitate în secolul XX, anul 2, Primă experien ă a ONU cu mecanismulț
de pace: Comitetul Special pentru Balcani (1947-1951).

14:45-15:10 Filip  Cătălin,  Universitatea  Babe -Bolyai,  ș Facultatea  de  Istorie  i  Filosofieș ,  Cluj,
Masterat - Leadership i comunicare în organiza ii interna ionale, anul 1, ș ț ț Cooperarea transatlantică
în  sfera  schimbărilor  climatice.  O  analiză  calitativă  a  acordurilor  globale  de  mediu  (Kyoto,
Copenhaga, Paris) din perspectiva teoriei framingului.
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15:10-15:35  Buti că  Luciana-Mirelaș ,  Universitatea  Babe -Bolyai,  Cluj,  Doctorat  -  Rela iiș ț
Interna ionale i Studii Europene, anul 2, ț ș Politică i putere în stabilirea Agendei Strategice a Uniuniiș
Europene (2019-2024).

Pauză: 15:35-16:30

Sec iunea a III-a : Populism, iliberalism i pandemieț ș

Moderator: dr. Alin Nicula, Universitatea Babe -Bolyai, Clujș
Discussants: conf. univ. dr. Radu Ungureanu, SNSPA, Bucure tiș

16:30-16:55 Rebeca  Pî lacș ,  Universitatea  Alexandru  Ioan  Cuza,  Ia i,  Facultatea  de  Istorie,ș
Masterat - Institu ii  i  ideologii  ale puterii  în Europa, anul 2ț ș ,  Locuri ale puterii:  Hipodromul din
Constantinopol.

16:55-17:20 Valeria Găvoază, Université de Bourgogne, Masterat - Drept public, anul 2, Impactul
elementelor socio-culturale asupra pozi iei partidelor populiste vizavi de rolul femeilor în societate înț
Fran a i Italia.ț ș

17:20-17:45 Ni ucă Daniela Andreea, SNSPA, Bucure ti, Masterat - Securitate si diplomatie, anulț ș
1,  Hungary and the diffusion of illiberalism in the field of culture.  Evidence from the University of
Theatre and Film Arts.

17:45-18:10 Mironiuc  Mirela-Emilia,  Universitatea  Babe -Bolyai,  Facultatea  de  Istorie  iș ș
Filosofie, Licen ă - Studii de Securitate, Anul 3,  ț România între liberalism i autoritarism în contextș
pandemic.

Pauză: 18:10-18:25

Sec iunea a IV-a:   Despre performan ă în învă ământul superior românescț ț ț

18:25-18:50 Matache Iulian Costin, SNSPA, Bucure ti, coala Doctorală - tiin e Politice, anul 2,ș Ș Ș ț
Stimulente institu ionale pentru performan ă în sistemul românesc de învă ământ superior. Studiuț ț ț
asupra masificării educa iei superioare din Româniaț .
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Date de conectare pe platforma Zoom: 

Join Zoom Meeting; : https://zoom.us/j/91249897719?
pwd=ZWtGNFEwakh3dHdXOUhobms4ZVcyQT09

Meeting ID: 912 4989 7719

Passcode: 879311
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