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Prezados colegas, alunos e amigos,

1 Mensagem do Diretor

Este mês a nossa universidade abriu as suas portas para aqueles

2 Mestrado em Estudos

interessados em completar a sua formação acadêmica num

Latino-Americanos no
DRIIE

3 Preparações para a
admissão na Escola
de Verão do DRIIE

4 Dias da Juventude

ambiente multicultural, profissional e internacional.
Temos a oportunidade de conhecer jovens extraordinários com
um forte enfoque internacional e nós esperamos que muitos deles
se tornarão nossos alunos.

CELAC-EU

5 Festival de Filme
Venezuelano

6 A Segunda Cúpula
Acadêmica UE - ALC

Agradecendo a atenção pelo nosso Instituto e desejo-lhes tudo de
bom!
Iordan Gheorghe Barbulescu

Eu particularmente
expressei a minha
convicção de que o
Programa de Mestrado
em Estudos LatinoAmericanos representará
uma excelenete escolha
para todos aqueles
interessados em
melhorar os seus
conhecimentos sobre a
região de América Latina
e Caribe.
Foto: Bogdan Mihai Mocanu
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Mestrado em Estudos Latino-Americanos
O programa está lecionado em inglês e espanhol e está dirigido aos estudantes formados no
sistema de Bologna (3 anos) ou aos estudantes formados em programas de estudos universitarios
de longo prazo (4 anos).
Forma de estudo: tempo integral, 2 anos, 120 ECTS
Para as vagas não-subsidiados do pelo estado, a taxe é de 500 euros/semestre.
http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/

Preparando a admissão para a Escola De Verão DRIIE
Os jovens interessados em completar seus estudos de mestrado no Departamento de Relações
Internacionais e Estudos Europeus (DRIIE) da Universidade Nacional de Estudos Políticos e
Administração Pública são convidados à participar na Escola de Verão organizada pela DRIIE de
25 de maio de 2015 a 30 de maio de 2015.
Os cursos serão realizados na sede do NUPSPA situado em Bucareste, todas as tardes, das 16 pm
às 19 pm.
As inscrições para a Escola de Verão serão realizadas on-line, enviando um e-mail para a Ana
Maria Costea ( anamaria.costea@dri.snspa.ro ) entre 25 de abril de 2015 e 20 de maio de 2015.
Para mais informações acesse: http://dri.snspa.ro/2015/04/scoala-de-vara-pentru-pregatireaadmiterii-driie-introducere-in-relatii-internationale-si-studii-europene/
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Dias da Juventude CELAC- UE
ISLA cumprimenta a iniciativa da Fundação UE - ALC de organizar
a Cúpula Dias da Juventude UE-CELAC, realizada no Equador
entre os dias 9 e 11 de abril de 2015. A ação foi volada ao
fortalecimento da rede bi-regional das redes pré-existentes de
jovens da América Latina e Caribe e da União Europeia, à criação
duma plataforma para um diálogo construtivo entre os jovens das
duas regiões e ao envolvimento dos jovens de ambas as regiões,
na elaboração de políticas.
Fonte da foto:
http://eulacfoundation.org/en/celac-euyouth-days

Para mais informações sobre a Cúpula acesse:
http://eulacfoundation.org/en/celac-eu-youth-days

Festival de Filme Venezuelano
As pessoas interessadas em cultura latino-americana são
convidadas a participar ao Festival de Filme Venezuelano
organizado pela Embaixada da Venezuela em Bucareste, entre
5 e 7 de maio de 2015.
A inauguração do Festival será realizada na terça-feira, dia 5
de maio de 2015, às 18:30 no Museu do Camponês Romeno,
sala Horia.
O evento é gratuito.
Para mais informações acesse:
http://www.isla.eu.com/en/2015/04/venezuelan-filmfestival/
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Notícias recentes UE-ALC
A Segunda Cúpula Acadêmica UE - ALC
A segunda Cúpula Acadêmica UE-ALC será
realizada nos dias 8-9 de junho de 2015, em
Bruxelas.
Esta edição está coordenada pelo Comitê
Organizador Local Belgo e pela Secretaria
Executiva Permanente do Fórum Acadêmico
UE-ALC, com o apoio da Fundação UE-ALC.
O objectivo desta segunda Cúpula Acadêmica é ampliar e fazer avanços na implementação das
propostas emitidas na Cúpula de Santiago, de determinar um espaço comum UE-CELAC para o
ensino superior, ciência, tecnologia e inovação. Em particular, a Cúpula pretende incentivar
ambas as comunidades acadêmicas a trabalhar em conjunto para cumprir este objetivo.
A participação é gratuita e aberta a todas as universidades, centros de investigação, associações,
redes científicas e acadêmicos de países membros da União Europeia e da Comunidade dos
Estados Latino-Americanos e Caribe (CELAC)
Para mais informações acesse: http://www.americasportal.eu/content/academic-summit-2015
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