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Code

Courses

1ère année 1er semestre
SMF0002
Projets européens et fonds structurels (modulaires)/

Numéro crédits
ECTS
5

Proiecte europene și fonduri structurale

SMF0032

Concepts et approches actuelles dans la
théorie des relations internationales/ Concepte și abordări

5

actuale în teoria relațiilor internaționale

SMF0042

L’Amérique latine dans le contexte régional et
international: communauté et développement/ America

SMF0050

Des systèmes politiques au Moyen-Orient/ Sisteme politice

SMF0033

Histoire et enjeux contemporains de l'unité
européenne/ Istoria și mizele contemporane ale unității europene

5

Practica (Internship)

5

SME0197

5

Latină în context regional și internațional: comunitate și dezvoltare

5

în Orientul Mijlociu

1ère année 2ème semestre
SMF0016
Formation de la nation en Europe (modulaires)

30
5

/Formarea naţiunii în Europa

SME0092

Internationalisation des conflits ethniques et
religieux (modulaires)/ Internaţionalizarea conflictelor etnice şi

5

religioase

SMF0009

Normes et sociétés (modulaires)/ Norme şi societăţi

5

SME0182

Migration dans l’espace transatlantique :
/ Migrația în spațiul transatlantic
Langue française applique en sciences
sociales (modulaires)/ Limba franceză aplicată în ştiinţele sociale
L'Union européenne et la gestion des crises/ UE și

5

SMF1212
SME0181

managementul crizelor

5
5

2ème année 1er semestre
L'Union européenne et la gestion des crises/ UE
SME0181

30
6

SME0097

6

și managementul crizelor

Terrorisme et menaces pour la sécurité dans
l'espace euro-atlantique/ Terorism și amenințări de
securitate în spațiul euro-atlantic

SMF0007

Ethique et politique en Europe/ Etică şi politică în

6

Europa
SMF0045

État, société et politique en Afrique centrale et
orientale / Stat, societate și politică în Africa centrală și de

6

est

SMF0037

Politique internationale: diversité,
représentation, altérite/ Politică internațională:

6

diversitate, reprezentare, alteritate

2ème année 2ème semestre
SMF0027
Développent professionnel et programme
applicatif de formation/ Dezvoltare profesională și

30
15

program aplicativ de training

SMF1082

Migration et réfugiés dans l’espace
transatlantique/ Migrație și refugiați în spațiul

5

transatlantic

SMF0043

Communication interculturelle /Comunicare

SMF0114

Cours optionnel 1/Curs opțional 1
Méthodologie du mémoire de maîtrise / Metode

interculturală

5
5
5

de scriere a disertației

SMF0026

L'UE dans l'économie mondiale/ UE în economia
globală

5

