
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  

Stimați colegi, studenți și prieteni, 

În această lună Universitatea noastră și-a deschis porțile pentru 

cei interesați de pregătirea lor academică într-un mediu 

multicultural, profesional și internațional. 

Avem șansa de a întâlni tineri extraordinari, cu preocupări în 

domeniul internațional, și sperăm că mulți dintre ei vor deveni 

studenții noștri 

Mulțumindu-vă pentru atenția acordată Institutului nostru, vă 

doresc toate cele bune! 

Iordan Gheorghe Bărbulescu 
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 În special, mi-am 

exprimat convingerea că 

programul de masterat în 

Studii Latino-americane 

va reprezenta o alegere 

excelentă pentru toți cei 

interesați de a-și 

îmbunătăți cunoștințele 

despre zona Americii 

Latine și Caraibe. 
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Masterat în Studii Latino Americane, la DRIIE 

Programul de Masterat în Studii Latino Americane este desfășurat în limbile engleză și spaniolă și 

se adresează absolvenților de facultate în sistem Bologna (3 ani) și celor care au absolvit 

programe de studii universitare pe termen lung (4 ani). 

Forma de studiu: full-time, 2 ani, 120 ECTS 

Pentru locurile care nu sunt subvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 500 

euro / pe semestru. 

http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/ 

 

 

 

http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/  

 

Pregătirea admiterii la Școala de Vară a DRIIE 

Tinerii interesați de completarea studiilor de masterat la Departamentul de Relații 

Internaționale și Studii Europene (DRIIE) din Universitatea Națională de Studii Politice și 

Administrative sunt invitați să participe la Școala de Vară organizată de DRIIE între 25 mai 2015 

și 30 mai 2015. 

Cursurile vor avea loc la sediul SNSPA situat în București, în fiecare după-amiază între orele 16 și 

19. 

Înscrierea la Școala de Vară se va face on-line, prin trimiterea unui e-mail Anei Maria Costea 

(anamaria.costea@dri.snspa.ro), între 25 aprilie 2015 și 20 mai 2015. 

Mai multe informații pot fi accesate la: http://dri.snspa.ro/2015/04/scoala-de-vara-pentru-

pregatirea-admiterii-driie-introducere-in-relatii-internationale-si-studii-europene/  

 

 

http://dri.snspa.ro/en/masters-degrees/latin-american-studies/
mailto:anamaria.costea@dri.snspa.ro
http://dri.snspa.ro/2015/04/scoala-de-vara-pentru-pregatirea-admiterii-driie-introducere-in-relatii-internationale-si-studii-europene/
http://dri.snspa.ro/2015/04/scoala-de-vara-pentru-pregatirea-admiterii-driie-introducere-in-relatii-internationale-si-studii-europene/
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ISLA salută inițiativa Fundației UE-LAC de a organiza UE-CELAC 

Youth Days Summit, care a avut loc în Ecuador între 9 și 11 

aprilie 2015. Acțiunea vizează consolidarea rețelei Bi-regionale a 

rețelelor de tineret pre-existente în America Latină și Caraibe și 

Uniunea Europeană, pentru a contura o platformă de dialog 

constructiv între tinerii din cele două regiuni și pentru a stimula  

implicarea tinerilor din ambele regiuni în elaborarea politicilor. 

Informații detaliate despre summit sunt disponibile la: 

http://eulacfoundation.org/en/celac-eu-youth-days  

Zilele Tineretului UE-CELAC 

Photo source: 
http://eulacfoundation.org/en/celac-eu-

youth-days  

Festivalul de Film Venezuelean 

Oamenii interesați de cultura latino-americană sunt invitați să 

participe la Festivalul de Film Venezuelei, organizat de 

Ambasada Venezuelei la București, între 5 și 07 mai 2015. 

Inaugurarea Festivalului va avea loc marți, 05/05/2015, la ora 

18:30, la Muzeul Țăranului Român, sala Horia. 

Participarea la eveniment este gratuită. 

Mai multe informații pot fi găsite la: 

http://www.isla.eu.com/en/2015/04/venezuelan-film-

festival/  

 

 

http://eulacfoundation.org/en/celac-eu-youth-days
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Institutul de Studii Latino Americane  
Bulevardul Expoziției, nr. 30A 
București , Romania 

Telefon de contact: 
+4 0371 445 076 
 

E-mail: 
contact@isla.eu.com 

Ultimele noutăți EU-LAC 
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Al doilea Summit Academic UE-LAC va avea 

loc în data de 8-9 iunie 2015, la Bruxelles. 

Această ediție este coordonată de către 

Comitetul Belgian de Organizare Locală și 

Secretariatul Executiv Permanent al 

Forumului Academic UE-ALC, cu sprijinul 

Fundației UE-ALC. 

Al doilea Summit Academic EU-LAC 

Scopul acestui Summit Academic este de a extinde și de a face progrese cu privire la punerea în 

aplicare a propunerilor emise la Summit de la Santiago pentru stabilirea cadrului comun al UE-

CELAC pentru învățământ superior, știință, tehnologie și inovație. În special, reuniunea la nivel 

înalt reprezintă un stimulent pentru comunitățile academice de a lucra împreună pentru 

atingerea acestui obiectiv. 

Participarea este gratuită și deschisă tuturor universităților, centrelor de cercetare, asociațiilor, 

rețelelor științifice și academice formate din persoane din țările membre ale Uniunii Europene și 

ale Comunității Statelor din America Latină și Caraibe (CELAC). 

Informații detaliate pot fi găsite la: http://www.americasportal.eu/content/academic-summit-

2015  

mailto:contact@isla.eu.com
http://www.americasportal.eu/content/academic-summit-2015
http://www.americasportal.eu/content/academic-summit-2015

