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` Extinderea continuă a
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internaționale și a schimbului
de experiență.`

Distinși colegi,
Extinderea continuă a procesului de globalizare a sporit importanța cooperării
internaționale și a schimbului de experiență, contribuind astfel la crearea unor
comunități științifice internaționale puternice, fără a minimaliza însemnătatea
factorilor locali în adaptarea și valorificarea cunoștințelor.
Universitățile joacă un rol fundamental în dobândirea excelenței. Acceptă
provocarea de a deveni pionii importanți în domeniul cunoașterii, reușind să
atragă de partea lor și să formeze capital uman calificat în facilități performante
de cercetare. Atât activitatea de cercetare desfășurată, cât și legăturile tot mai
strânse cu mediul economic nu s-au tradus numai în surse de venit suplimentar, ci
au reprezentat elemente-cheie în procesul de educare și formare.
Înființat ca o entitate distinctă în cadrul Departamentului de Relații
Internaționale și Integrare Europeană al Universității Naționale de Studii Politice
și Administrative, Institutul de Studii America Latină (ISLA) reprezintă o inițiativă
unică în comunitatea academică românească, având misiunea să întărească
relațiile economice, politice, culturale și științifice stabilite între Uniunea
Europeană și America Latină.
În contextul dat, am onoarea să vă invit la Reuniunea Pregătitoarea celui de-al
doilea Summit academic UE-ALC, o inițiativă ISLA realizată în colaborare cu
Secretariatul Executiv la Forumului Academic Permanent UE-ALC, respective
Fundația UE-ALC.
Având ferma convingere că acțiunile noastre, coroborate cu sprijinul
dumneavoastră, vor conduce la succesul acestui eveniment, va rugăm să
acceptați, distinși colegi, expresia înaltei mele considerații.

IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU
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Reuniunea pregătitoare celui de-al doilea Summit Academic UE-ALC
PROGRAM
Obiectivele principale ale acestei Reuniuni:

LUNI, 26 MAI

 Continuarea dezbaterilor și analiza prevederilor

09:00 – 09:45: Ceremonia de deschidere

cuprinse în Declarația de la Santiago, adoptată în
cadrul Primului Summit Academic CELAC-UE (22 –
23 ianuarie 2013)
(http://www.cumbreacademica-alcue.cl/en/ )
 Realizarea unui schimb de opinii și reflectarea

09:45 – 10.15: Conferința inaugurală:
Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale din România
 10:15 – 11:30: Panelul 1: Propunerile primului Summit Academic și Planul de
Acțiune al Forumului Academic Permanent CELAC-UE: modalități de monitorizare
și implementare

asupra noilor programe educaționale implementate

11:30 – 11:45: Pauză de cafea

de UE: Horizon 2020 și Erasmus Plus

11:45 – 13:00: Panelul 2: Analiza preliminară a programelor H2020 și Erasmus Plus,
sinergia existentă între Educația Superioară – Cercetare - Inovare

 Analiza progresului Ințiativei Comune pentru
Cercetare, Știință și Tehnologie CELAC-UE, în

13:00 – 14:30: Prânzul

conformitate cu Planul de Acțiunie CELAC-UE 20132015

14:30 – 15:45: Panelul 3: Colaborarea Universități –Companii- Sectorul Public, în
vederea promovării inovației, competitivității și dezvoltării

 Dezvoltarea ideilor și propunerilor referitoare la

15:45‐ 16:00: Pauză de cafea

cooperarea actuală și viitoare din spațiul euro-latino-

16:00 ‐ 18:30: Desfășurarea workshop-urilor

american, în domenii precum învățământul superior,
știință și tehnologie, ce urmează a fi dezbătute în
cadrul celui de–al doilea Summit Academic din 2015.

TEMATICĂ:
 Propunerile primului Summit Academic și Planul
de Acțiune al Forumului Academic Permanent
CELAC-UE:

modalități

de

monitorizare

1‐ CARTOGRAFIEREA COOPERĂRII ACADEMICE ȘI ȘTIINȚIFICE UE- LAC: Modele
și caracteristici. Obiectivul principal este dezvoltarea propunerii de cartografiere
incluse în Planul de acțiune FAP 2013-2015
2‐ PROGRAMELE HORIZON 2020 șI ERASMUS PLUS: Evaluarea preliminară a
implementării acestora
3‐ COLABORAREA UNIVERSITĂȚI – COMPANII – SECTORUL PUBLIC, în vederea
promovării inovației, competitivității și dezvoltării
20:00: Cină festivă

și

implementare

MARȚI, 27 MAI

 Analiza preliminară a programelor educaționale

09:00 – 10.30: Prezentările participanților

H2020 și Erasmus Plus derulate de către UE,

10:30 – 13:00: Continuarea dezbaterilor în cadrul workshop-urilor alese:

respectiv cooperarea CELAC-UE și convergența JIRI
din cadrul Summit-ului Academic UE-ALC

 Colaborarea dintre cele trei entități: Universități–
Companii- Sectorul Public, menită să promoveze
inovația, competitivitatea și dezvoltarea

1‐ CARTOGRAFIEREA COOPERĂRII ACADEMICE ȘI ȘTIINȚIFICE UE- LAC: Modele
și caracteristici. Obiectivul principal este dezvoltarea propunerii de cartografiere
incluse în Planul de acțiune FAP 2013-2015
2‐ PROGRAMELE HORIZON 2020 șI ERASMUS PLUS: Evaluarea preliminară a
implementării acestora
3‐ COLABORAREA UNIVERSITĂȚI – COMPANII – SECTORUL PUBLIC, în vederea
promovării inovației, competitivității și dezvoltării
13:00 – 15.00: Prânzul
15:00 – 16:00: Concluzii și recomandări
16:00: Festivitatea de închidere
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Activitățile desfășurate de către ISLA
Masterul în Studii Latino-Americane
Programul masteral în domeniul studiilor latino-americane - o inițiativă a
Institutului de Studii Latino-Americane și a Departamentului de Relații
Internaționale și Integrare Europeană din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice
și Administrative – se află în curs de acreditare și asteaptă să-și primească prima
generație de studenți în anul universitar 2014-2015.
Prin intermediul cursurilor bilingve (desfășurate în engleză și spaniolă), programul
îşi propune să familiarizeze stundenții cu evoluțiile din spațiul latino-american, să
analizeze fenomenele care au determinat diferitele acțiuni și mai ales să încerce
anticiparea relațiilor statelor din această zonă cu Uniunea Europeană, Statele
Unite ale Americii sau cu alți actori relevanți din sistemul internațional.
Programul 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.

Modulul de formare privind dezvoltarea competențelor transversale
Diferențele privind oportunitățile educaționale și de angajare, precum și
o distribuție dezechilibrată a veniturilor constituie fenomene structurale în cadrul
spațiului euro-latino-american. De asemenea, există un consens important cu
privire la necesitatea dezvoltării unor abilități de bază, competențe cheie și
competențe generale și transversale pentru toate persoanele, inclusiv abilități
tehnologice și sociale. În acest sens, a fost organizat Modulul de Formare privind
dezvoltarea competențelor transversale în cadrul proiectului "Competență,
calitate, flexibilitate și capacitate de inserție profesională în oferta educațională a
programelor de masterat", beneficiind de cofinanțare din partea Fondului Social
European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 și oferind studenților/masteranzilor ocazia perfectă pentru
completarea studiilor lor.

Modulul intensiv de Relații Internaționale
În perioada 5-8 Mai 2014, Departamentul de Relații Internaționale și Studii
Europene a găzduit un modul intensive de relații internașionale și studii de
securitate, susținut de către Peter M.E. Volten, profesor de relații și organizații
internaționale la Universitatea din Groningen și fost director al Centrului pentru
Studii Europene de Securitate din Groningen. Acest modul a fost conceput
pentru studenții avansați în Relații internaționale, care sunt interesați în
realizarea unei cercetări academice independente, în plus față de cursuri lor
academice.
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Noutăți din partea partenerilor ISLA
Al IX-lea Seminar Internațional al Catedrei Jean Monnet
În perioada 22-23 octombrie 2014, Universitatea Externado din Bogotá, Columbia, va celebra al IX-lea Seminar
Internațional al Catedrei Jean Monnet. În cadrul acestui eveniment, cercetători naționali și străini vor avea ocazia să-și
susțină și dispute propriile puncte de vedere politice, legale, istorice sau interdisciplinare cu privire la integrarea
europeană și latino-americană.
Acest seminar urmărește să aducă o contribuție semnificativă în ceea ce privește înțelegerea diferitelor procese
de integrare regională pe care le experimentăm. Tema principală dezbătută în cadrul evenimentului o reprezintă
importanța integrării economice pentru dezvoltarea păcii regionale.
Pentru mai multe informații vă invităm să accesați următoarele pagini web:
http://eulacfoundation.org/news/ix-jean-monet-chair-international-seminar
sau http://www.uexternado.edu.co/esp/noticias/seminario_jean_monnet.html

Forumul de reflecție America Latină și zona Caraibelor în contextul schimbărilor:
oportunități și provocări pentru UE
Aproximativ o sută de academicieni, politicieni și membri ai corpului diplomatic s-au adunat la data de 6
martie a.c. pentru a discuta, sub auspiciile Fundației UE-ALC și Secretariatului General Ibero-American (SEGIB),
despre "Zona Americii Latine și a Caraibelor în contextul schimbărilor: oportunități și provocări pentru UE."
Forumul, organizat la Reprezentanța orașului Hamburg la Berlin, a fost inaugurat de către președintele
Fundației UE-ALC, Benita Ferrero-Waldner și s-a bucurat de prezența lui Enrique Iglesias, Secretarul IberoAmerican, în calitate de invitat de onoare. Intervențiile lui Ferrero-Waldner și Iglesias au fost precedate de discursuri
de bun-venit, rostite de către Secretarului de Stat al Senatului din Hamburg, Wolfgang Schmidt, respectiv
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, Stephan Steinlein.
Pentru mai multe informații, puteți accesa următoarea pagină web : http://eulacfoundation.org/news/reflectionforum-%E2%80%9Clatin-america-and-caribbean-context-change-opportunities-and-challenges-eu%E2%80%9D0o

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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