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Teme de licenţă 

 

Aferente disciplinei: Negocieri europene 

[studii de caz variabile] 

 

1. Diplomaţie culturală, diplomaţie de influenţă 

2. Diplomaţie economică: dinamici corporate, mediu instituţional  

3. Practici diplomatice şi de negociere în Uniunea Europeană 

4. Pentru o istorie a diplomaţiei economice în România  

5. Actori privaţi pe scena internaţională: corporaţii, fundaţii, asociaţii 

6. Mediile de afaceri şi relaţiile internaţionale: inserţie, interese şi contribuţia la 

diplomaţia economică 

7. Jaloane pentru un profil al diplomaţiei tehnico-ştiinţifice  

8. Patrimoniu al umanităţii şi bunuri publice mondiale: protejând patrimoniul 

cultural în vremuri de război 

9. Internet şi diplomaţie: schimbând regulile jocului  

 

Aferente disciplinei: Teorii ale integrării europene 

 

1. Un tripic în favoarea Confederaţiei. Proiecte de integrare europeană la Jean 

Monnet, Valéry Giscard d’Estaing şi François Mitterrand 

2. Valéry Giscard d’Estaing: proiecte pentru Europa. Concepte, direcţii, reînnoiri 

3. Suveranitate şi federaţie. Modelul elveţian aplicabil Uniunii Europene 

4. Comunitatea Atlantică. Fundamentele şi metamorfozele unui proiect 

5. Reorganizând lumea: globalismul lui David Mitrany şi începuturile 

funcţionalismului 



6. Câtă Europă? Integrarea europeană între formalismul instituţionalist şi 

flexibilitatea socială 

7. Integrare prin identitate. Politici şi iniţiative de creare a unui Om European 

8. COREPER : negocierea ca factor integrator de interese 

 

Teme de disertaţie 

 

Aferente disciplinei: Negocieri europene avansate 

[studii de caz variabile] 

 

1. România în Conferinţa de pace de la Versailles. Actori, mize, negocieri 

2. Nicolae Titulescu, diplomat. Un potenţial profil de negociator 

3. Oameni de litere în diplomaţie: tradiţie şi orizonturi noi 

4. Explorând diplomaţia românească: există un stil românesc de negociere? 

5. Creând o societate internaţională: Academia diplomatică internaţională, Consiliul 

pentru relaţii externe şi Institutul regal de relaţii internaţionale. Rol, actori şi 

contribuţie  

6. Actori în diplomaţia culturală românească. Participările la Expoziţiile Universale 

(1889-1939) 

7. Diplomaţie şi societate. Relaţiile cercurilor economice, politice şi diplomatice 

româneşti în perioada interbelică. Actori şi strategii 

8. Comunităţi culturale şi afinităţi civilizaţionale: construcţia unei diplomaţii 

francofone 

9. Drept şi diplomaţie: între parteneriat şi conflict de principii 

10.  Între Bilderberg şi Davos: sociabilităţi şi strategii informale de negociere  

 

 

 


