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Code Courses No. ECTS 

credit points 

1st year 1st semester  

SME0200 Istoria și evoluția domeniului diplomației culturale (The 

history and evolution of the field of cultural diplomacy)  
6 

SME0156 Concepte și abordări actuale în teoria relațiilor internaționale 

(Concepts and approaches in international relations theory)  
6 

SME0201 Diplomație culturală și politici culturale (Cultural diplomacy 

and cultural policies) 
6 

SME0117 Geoeconomie și geocultură (Geoeconomics and Geoculture)  6 

SME0202 Managementul patrimoniului cultural (Cultural heritage 

management)  
6 

 

 

Code Courses No. ECTS 

credit points 

1st year 2nd semester  

SME0039 Idiosincrasie şi procesul decizional în politica externă 

(Idiosyncrasy and foreign policy decision-making)  
5 

SME0203 Protocol și comunicare diplomatică (Diplomatic protocol and 

communication)  
5 

SME0186 Vorbire în public (Public speaking) 5 

SME0092 Internaționalizarea conflictelor etnice și religioase (The 

internationalization of ethnic and religious conflicts)  
5 

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

of research and analysis in social sciences) 
5 

 

 

Code Courses No. ECTS 

credit points 

2nd year 1st semester  

SME0204 Studii de caz de diplomație culturală - patrimoniul Europei 

central-răsăritene (Case studies in cultural diplomacy – the 

East-Central European patrimony)  

6 

SME0205 Managementul politicilor și proiectelor culturale (The 

management of EU cultural policies and projects) 
6 

SME0157 Tipologia crizelor internaționale (Typology of international 

crises)  
6 

SME0024 
Negocieri și relații interculturale (Negotiations and intercultural 

relations) 
6 

SME0206 Antreprenoriat și patrimoniu cultural (Entrepreneurship and 

cultural heritage) 
6 

 

http://euro.ubbcluj.ro/cultural-diplomacy-and-international-relations/


 

 

Code Courses No. ECTS 

credit points 

2nd  year 2nd semester  

SME0065 
Dezvoltare profesională și program aplicativ de training 

(Professional development and applied training program)   
6 

SME0179 Strategii de diplomație culturală (Cultural diplomacy strategies)  6 

 Curs opțional 1 (Elective course 1) 6 

 Curs opțional 2 (Elective course 2) 6 

 

Elective course 1 

SME0213 
Comunicare interculturală (Intercultural communication) 

       
6 

SME0182 
Migrație și refugiați in spațiul transatlantic (Migration and 

refugees in the transatlantic area) 
6 

 

Elective course 2 

SME0187 Comunicare de criză (Crisis communication)  6 

SME0158 
Instabilitate și conflicte în vecinătatea estică a UE (Instability 

and conflicts in the EU's Eastern neighbourhood) 
6 

 


