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Code Courses No. ECTS 
credit 
points 

1st year 1st semester 30 

SME0137 

Concepte și abordări actuale în teoria relațiilor internaționale: 

dialogul transatlantic (Contemporary concepts and approaches in 

international relations theory: a transatlantic dialogue) 

6 

SME0085 

Instituții și politici comparate în Europa și America de Nord 

(Comparative institutions and politics in Europe and North 

America) 

6 

SME0138 
Societate și democrație liberală în Europa și America de Nord 

(Liberal democracy and society in Europe and North America) 
6 

SME0171 

America Latină în context regional și internațional: comunitate și 

dezvoltare (Latin America in regional and international context: 

community and development) 

6 

SME0178 

Relațiile Washington-Moscova în timpul și după încheierea 

Războiului Rece (Relations between Washington and Moscow 

during and after the end of the Cold War) 

6 

1st year 2nd semester 30 

SME0133 

Populism, radicalism și extremism în Europa și America de Nord 

(Populism, radicalism and extremism in Europe and North 

America) 

6 

SME0116 
Metode de cercetare şi de analiză în științele sociale (Methods of 

Research and Analysis in Social Sciences) 
6 

SME0091 
Migrația în spațiul transatlantic: dinamică și impact (Migration in 

the trasatlantic area: dynamics and impact) 
6 

SME0131 
Abordări ale conflictelor în spațiul transatlantic (Conflict 

management in the transatlantic world) 
6 

SME0132 
Securitate societală și de mediu în spațiul euro-atlantic (Societal 

and environmental security in the Euro-Atlantic world) 
6 

2nd year 3rd semester 30 

SME0134 
Politica internațională actuală (Contemporary international 

politics) 
6 

SME0135 
Actori non-statali în relațiile internaționale (Non-state actors in 

international relations) 
6 

SME0139    
Relațiile Occidentului cu Orientul Mijlociu după 1945 (Relations 

between the West and the Middle East since 1945)  
6 

SMX0005 
Curs opțional 1 (Elective course 1): Relațiile economice 

transatlantice (Transatlantic economic relations) 
6 

SMX0006 

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

securitate în spațiul euro-atlantic (Terrorism and security threats în 

the Euro-Atlantic world) 

6 

2nd year 4th semester 30 

SME0023 
Professional Development and Applied Training Programme 

(Dezvoltare profesională și program aplicativ de training) 
18 

SME0140 
NATO: tradiție, concepte, abordări actuale (NATO: tradition, 

concepts, contemporary developments) 
6 

SME0026 
Diplomație culturală - putere, influență şi reputație (Cultural 

Diplomacy – Power, Influence and Reputation) 
6 

 

 


