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Code Courses ECTS 
credits  

1st year 1st semester 30 

SME0156 
Concepte și abordări actuale în teoria relațiilor internaționale (Contemporary 

concepts and approaches in international relations theory)  
6 

SME0085 
Instituții și politici comparate în Europa și America de Nord (Comparative 

institutions and politics in Europe and North America)  
6 

SME0196 
SUA în sistemul relațiilor internaționale (The US in the international relations 

system) 
6 

SME0181 UE și managementul crizelor (The EU and crises management)  6 

SME0164 
Relațiile transatlantice și crizele sistemului internațional (Transatlantic 

relations and the crises of the international system) 
6 

1st year 2nd semester 30 

SME0160 
Mișcări de protest, radicalizare și crizele lumii actuale (Protest movements, 

radicalization and contemporary crises)  
5 

SME0161 
Metode de cercetare și de analiză în științele sociale (Methods of Research 

and Analysis in Social Sciences)  
5 

SME0182 
Migrație și refugiați in spațiul transatlantic (Migration and refugees in the 

transatlantic area)  
5 

SME0092 
Internaționalizarea conflictelor etnice și religioase (The internationalization of 

ethnic and religious conflicts)  
5 

SME0159 Securitate societală și de mediu (Societal and environmental security) 5 

 

Code Courses ECTS 
credits  

2nd year 1st semester 

SME0165 Politica externă a Marilor Puteri (Great Powers' foreign policy)  6 

SME0208 
ONU și managementul conflictelor (The United Nations and conflict 

management) 
6 

SME0167 Crizele Orientului Mijlociu (The crises of the Middle East)  6 

 
Pachet opțional 1 (Elective course 1) 

 

SME0169 
Curs opțional 1 (Elective course 1): Tensiuni, crize și conflicte în Asia 

(Tensions, crises and conflicts in Asia) 
6 

 
Pachet opțional 2 (Elective course 2) 

 

SME0170    
Curs opțional 2 (Elective course 2): Terorism și amenințări de securitate 

(Terrorism and security threats)  
6 

2nd year 2nd semester 

SME0023 
Dezvoltare profesională și program aplicativ de training (Professional 

development and applied internship program)   
5 

SME0183 
NATO și amenințări de securitate actuale (NATO and current security 

threats)   
5 

SME0158 
Instabilitate și conflicte în vecinătatea estică a UE (Instability and conflicts in 

the EU's Eastern neighbourhood)  
5 

SME0187 Crisis communication (Comunicare de criză) 5 

SME0199 
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație (How to prepare the 

dissertation) 
5 

SME0179 Strategii de diplomație culturală (Cultural diplomacy strategies)  5 

 
 
 


