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Mesajul Directorului
Stimați colegi,
La scurt timp după inaugurarea programului de Master în Studii
Latino-Americane din București, o inițiativă unică în România, am
avut plăcerea de a ura bun-venit primei generații de studenți,
având convingerea că aceștia vor contribui la întărirea și
dezvoltarea relațiilor UE-ALC.
”Doresc să vă asigur că
ne dăm toată silința
pentru
a
promova
importanța
studiilor
latino-americane
în
România, astfel încât să
devină pe viitor unul din
centrele principale din
Europa Centrală și de Est
dedicate
acestui
cercetări.”
.

Cred cu tărie că acești tineri bine pregătiți din punct de vedere
academic, care împărtășesc o viziunea comună asupra
dezvoltării relațiilor UE-ALC și înțeleg oportunitățile și provocările
care există în regiune, vor conferi un suflu nou parteneriatului
dintre UE și America Latină.
În cele din urmă, doresc să vă asigur că ne dăm toată silința
pentru a promova importanța studiilor latino-americane în
România, astfel încât să devină pe viitor unul din centrele
principale din Europa Centrală și de Est dedicate acestui
cercetări.
Vă mulțumesc pentru sprijinul și atenția acordate și vă doresc mult
succes în activitățile desfășurate!
IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU
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Invitație de publicare, EJLAS, nr. 4
Editorii Revistei Europene de Studii Latino-Americane au plăcerea de a vă invita să trimiteți articole
pentru publicare în cel de-al patrulea număr. EJLAS reprezintă o inițiativă a Institutului de Studii
Latino-Americane, din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Studii Administrative. Este o revistă
bilingvă (cuprinde articole/recenzii de cărți în engleză și spaniolă), beneficiază de o apariție
bianuală și este indexată în două baze de date internaționale.
Revista a apărut din dorința de a disemina rezultatele academice și cercetările realizate în cadrul
Institutului, dar și din nevoia specialiștilor români și chiar europeni de a publica pe subiecte legate
de relațiile biregionale dintre Europa și America Latină, viziuni europene asupra dezvoltării spațiului
latino-american sau alte subiecte ce tratează problematica regională. În momentul aprației
acestui jurnal academic în România nu exista nicio inițiativă dedicată în totalitate zonei Americii
Latine și Caraibelor.
Revista are drept scop promovarea cercetării aprofundate, a studiului și înțelegerii domeniilor de
analiză, prin reunirea celor mai de seamă cercetători români și a unor nume importante din mediul
academic global, precum și prin eforturi de promovare a cercetării, mai ales a celei
interdisciplinare. Revista este deschisă contribuțiilor venite din partea unor paradigme și medii
teoretice diverse, și nu arată o preferință față de o anumită abordare teoretică, metodologică sau
epistemică.
Informații pentru autori:
1. Vor fi acceptate spre publicare numai manuscrise originale. Nu vor fi luate în
considerare lucrările care sunt în așteptarea recenziilor de la alte publicații sau au fost în
prealabil trimise către acestea.
2. Lucrările trebuie să fie în limba engleză sau spaniolă pentru a fi aprobate spre publicare.
3. Lucrările trebuie să aibă între 4500-8000 de cuvinte (sau chiar mai mut, cu aprobarea
prealabilă a editorilor) și să fie însoțte de un abstract (de maxim 200 de cuvinte), cu
maxim 5 cuvinte-cheie, respectiv o scurtă prezentare a autorului (formare academică,
domenii de interes, publicații recente).
4. Lucrările
trebuie
să
urmeze
formatul
de
citare
stil
Chicago
(http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).
5. Lucrările vor fi trimise ca atașament la următoarea adresă de mail:
contact@isla.eu.com .
6. Data limită pentru trimiterea abstractelor este 31 octombrie 2014, iar pentru trimiterea
lucrărilor este 20 noiembrie 2014.
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Inagurarea primului Program Masteral
dedicat Studiilor Latino-Americane din
România
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană a
inaugurat pe data de 1 octombrie primul Program Masteral
dedicat Studiilor Latino-Americane, eveniment ce a coincis cu
deschiderea noului an universitar și a noului sediu al Școlii
Naționale de Științe Politice și Studii Administrative din București.
Dezvoltarea unui astfel de program a venit din nevoia de a
răspunde cerințelor și schimbărilor ce au loc în sistemul
internațional, statele din America Latină devenind tot mai
interesante pentru comunitatea internațională.
Prin intermediul cursurilor bilingve (engleză și spaniolă), Masterul își
propune să familiarizeze stundenții cu evoluțiile din spațiul latinoamerican, să analizeze fenomenele care au determinat diferitele
acțiuni și mai ales să încerce să previzioneze relațiile statelor din
această zonă cu Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii
sau alți actori relevanți din sistemul internațional.
Totodată, programul masteral își propune să devină un punct de
interes regional pentru persoanele care vor să-și desăvârșească
pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și să dobândească
expertiză în problematica Americii Latine.

Conferința ”Chile și relațiile cu America
Latină și Uniunea Europeană ”
Pe data de 29 septembrie a.c., Departamentul de Relații
Internaționale și Integrare Europeană și Institutul de Studii
Latino-Americane au găzduit conferința intitulată ”Chile și
relațiile cu America Latină și Uniunea Europeană”, dedicată
studenților și doctoranzilor Școlii Naționale de Științe Politice și
Studii Administrative.
Speaker-ul principal al conferinței a fost Excelența Sa,
Ambasadorul Chile pe lângă Organizația Mondială a
Comerțului, Dl. Hector Casanueva Antonio Ojeda.
Evenimentul a avut două părți: mai întâi, Dl. Profesor
Casanueva a realizat o prezentare despre Chile și relațiile sale
cu America Latină și Uniunea Europeană, subliniind evoluția
țării în contextul partneriatului cu UE; în cea de-a doua parte a
programului, a urmat o discuție moderată de către Dl. Profesor
Iordan Bărbulescu, Directorul Institutului de Studii LatinoAmericane. La finalul conferinței, publicul asistent a participat
la o sesiune de Q&A alături de Dl. Profesor Casanueva.
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Oportunități
Apel de participare la proiect: Dimensiunile culturale, științifice și sociale ale relațiilor UEALC
Call: H2020-INT-SOCIETY-2015
Subcall: H2020-INT-2014-2015
Data planificată de deschidere: 10-12-2014
Data limită: 28-05-2015
Tipul proiectului: Acțiune de cercetare și inovare
Cercetarea realizată în cadrul Programului H2020 trebuie să aibă ca obiect de studiu
acele regiuni considerate cruciale pentru exemplificarea actualelor relații existente între
UE și ALC, respectiv reprezentative pentru explicarea viitoarelor interacțiuni și acțiuni de
cooperare din cele două spații.
Propunerile trebuie să includă cel puțin trei entități legale cu sediul în trei state diferite din
ALC. Totodată, este încurajată o participare mai largă din partea partenererilor
internaționali care aparțin statelor ALC.
Pentru mai multe informații cu privire la acest subiect, vă invităm să copnsultați următorul
link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1064int-12-2015.html#tab2

Cea de-a doua Reuniune Pregătitoare al celui de-al doilea Summit Academic
UE-ALC
Această Reuniune reprezintă o continuare a muncii desfășurate începând cu Primul
Summit Academic din 2012, urmată ulterior de Reuniunea Pregătitoare din mai 2014 de
la București, cu obiectivul de a da startul pregătirilor care vor culmina cu cel de-al doilea
Summit Academic de la Brussels, din 2015.
Această importantă Reuniune va avea loc în Guadalajara, statul Jalisco din Mexic, în
perioada 25-26 noiembrie 2014.
Pentru mai multe infrmații:
http://www.2alcue.udg.mx/en/welcome

Directorul Institutului de Studii Latino-Americane :
Iordan Gheorghe Bărbulescu

Pentru a putea primi edițiile viitoare ale newsletter-ului ISLA, vă invităm
să vă abonați, accesând următorul link : www.isla.eu.com
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