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Dragi prieteni, colegi şi studenţi,  

Cu această ocazie reiterez faptul că Educația Superioară, Știința, Tehnologia, 

Cercetarea și Inovarea sunt domenii cu un potențial mare în vederea 

întăririi relațiilor dintre UE și America Latină. 

Recent întors din Cuba, unde am participat la Congresul Universitar 2016, 

confirm încă o dată importanța dialogului permanent dintre reprezentanții 

sectoarelor publice, private și academice din ambele regiuni.    

Aici, în București, nu suntem doar dornici, ci, de asemenea, angajați în 

dezvoltarea Studiilor Latino–Americane, programul nostru dedicat de 

Master fiind o dovadă în acest sens. În acest an, o a treia generație de 

studenți se pregătește să intre în domeniul Studiilor Latino-Americane. 

Pentru a-i ajuta, am lansat inițiativa de preînscriere prin care îi vom ghida în 

toate aspectele ce țin de admitere, de la eseul pentru admitere până la 

oportunitățile din acest domeniu. 

Vă invit cu plăcere să urmăriţi activitatea noastră pe pagina de Facebook 

(@Institute of Latin American Studies) şi pe site-ul (www.isla.eu.com).  

Toate cele bune, 

Iordan Gheorghe Barbulescu 
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studii Latino-
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 @ Revista 
academică 
EJLAS. 

  

Relațiile UE-ALC | Întâlnirea dintre ÎR / VP și Ministrul 

Afacerilor Externe al Argentinei 

ÎR / VP, Federica Mogherini, și Ministrul Afacerilor Exterene, Susana Malcorra,  

s-au întâlnit pe 9 martie 2016.  

 

Într-o conferință de presă comună, ÎR / VP a salutat faptul că Argentina 

lucrează pentru a construi punți de legătură și investește în integrarea regională 

ca o modalitate de a investi în multilateralism. De asemenea, ea a subliniat 

faptul că, în acest sens Argentina, poate fi un partener excelent pentru politica 

externă a Uniunii Europene, precum și pentru alți actori din lume. 

 

Mai multe detalii pot fi găsite pe http://www.eeas.europa.eu/statements-

eeas/2016/160310_01_en.htm  
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Programul de Master în 

Studii Latino-Americane 

se desfășoară în limbile 

engleză și spaniolă și se 

adresează absolvenților de 

facultate din cadrul 

sistemului Bologna (3 ani) 

sau pentru cei care au 

absolvit programe de 

studii universitare de 

lungă durată (4 ani). 

 

Master în Studii Latino-Americane 

 

Forma de studiu: zi, 2 ani, 

120 ECTS. 

Pentru locurile care nu 

sunt subvenționate de la 

bugetul de stat, taxa de 

școlarizare este de 500 

euro / pe semestru. 

 

Pentru studenții interesați 

de a urma un master în 

Studii Latino-Americane, 

Departamentul de Relații  

Internaționale și Integrare 

Europeană oferă celor 

interesați începând cu 

acest an un serviciu de 

preînscriere. 

 

Formularul de 

preînscriere este 

disponibil la  

http://dri.snspa.ro/en/adm

ission/pre-enrollment/    

 Prin completarea 

formularului  on-line 

de 

preînscriere,candidații 

DRIIE au oportunitatea 

de a beneficia de: 

- abonarea la un 

newsletter lunar cu 

oportunități și 

evenimente din 

domeniul Relațiilor 

Internaționale și 

Studiilor Europene; 

- informații privind 

desfășurarea unor 

evenimente organizate de 

DRIIE cum ar fi: activități 

de tutoriat cu profesorii 

Departamentului, 

dezbateri, conferințe, 

mese rotunde, lansări de 

carte,târguri educaționale, 

prelegeri deschise 

publicului larg ș.a.; 

- tutelare academică 

online privind elaborarea 

lucrării pentru examenul 

de admitere (la solicitarea 

candidaților); 

recomandări bibliografice, 

precum și resurse de 

specialitate în formă 

electronică și tipărită în 

vederea elaborării lucrării 

pentru examenul de 

admitere; 

consiliere și orientare 

profesională specifică 

programelor de master 

oferite de DRIIE. 

 

Formularul de 

preînscriere este 

disponibil la 

http://dri.snspa.ro/en/a

dmission/pre-

enrollment/ . 
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JIRI-Health este un 

program bi-regional de 

programare în cercetarea 

domeniului sănătății și 

inovării care urmează să 

fie pus în aplicare prin 

utilizarea instrumentelor 

de finanțare deja 

existente, în conformitate 

cu tematicile convenite de 

comun acord între țările 

UE și ALC, asupra 

geometriei flexibile și 

variabile. În baza 

legăturilor de lungă 

durată în domeniul 

științei și al tehnologiei 

între UE și țările CELAC, 

A Cincea Adunare a 

Înalților Oficiali (SOM) în 

Știință și Tehnologie a 

Inițiativei Comune a UE-

CELAC a lansat Spațiul 

Comun de Cercetare  în 

Martie 2016.  

 

Mai multe detalii la: 

http://goo.gl/H3aSeg  

Programul Impact Hub’s 

Seed Program este un 

program de profilare de 

12 luni, care vizează 

identificarea și sprijinirea 

unor echipe în crearea și 

dezvoltarea în stadiile 

incipiente între patru și 

opt noi Impact-Hub-uri în 

anii 2016 și 2017, în țări 

din America Latină , cum 

ar fi Argentina, Bolivia, 

Chile, Costa Rica, 

Programul Seed în America Latină 

Republica Dominicană , 

Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, 

Nicaragua și Panama. 

Fiecare nou Impact Hub 

va fi creat ca parte dintr-o 

comunitate globală 

vibrantă, cu mai mult de 

80 de hub-uri și 11000 

întreprinzători și 

organizații, în  peste 50 de 

țări care colaborează 

pentru a aduce schimbări 

pozitive și de impact în 

comunitățile lor. 

 

Ce este un  Impact Hub? 

 

•  Un laborator de inovare. 

•  Un incubator de afaceri. 

• Un centru comunitar de 

întreprindere socială. 

 

Mai multe detalii la: 

http://latinamerica.impacth

ub.net/seed/  
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Sursă: Impact Hub Latin America deck 

Lansarea inițiativei comune UE-CELAC privind cercetarea în sănătate și inovare 
(JIRI-Health) 

Sursă: http://eulachealth.eu/upcoming-events/  

http://goo.gl/H3aSeg
http://latinamerica.impacthub.net/seed/
http://latinamerica.impacthub.net/seed/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17296254/LA%20Deck%20final.pdf
http://eulachealth.eu/upcoming-events/


 
Institutul de Studii 

Latino-Americane  

Bvd. Expoziției, 30A, 

Sector 1, București 

 

Latinoamericanos , și a 

site-ului 

www.isla.eu.com, 

reprezintă o 

responsabilitate care ne 

revine nouă.  

De asemenea, suntem 

convinși că, prin ISLA, 

SNSPA devine un punct 

de conexiune între 

mediile academice dintre 

cele două reegiuni, un 

centru de excelență 

pentru discuții și 

parteneriate, precum și 

un jucător important în 

promovarea imaginii și 

intereselor naționale și 

regionale în America 

Latină.  

Răspunsul prompt și 

Noi considerăm România 

ca fiind legată, să spunem 

așa, să dezvolte relațiile 

cu America Latină și 

Caraibe și să  acționeze ca 

un pol academic pentru 

această regiune, având în 

vedere că București este 

următorea capitală latină 

a Uniunii Europene, 

după Madrid, Lisabona, 

Paris și Roma. Noi 

vorbim și gândim în 

limbi și culturi gemene, și 

prin urmare, dezvoltarea 

Institutului de Studii 

Latino-Americane,                

a revistei European 

Journal of Latin 

American Studies/        

Revista Europea de 

Estudios 

pozitiv pe care l-am  

primit de la misiunile 

diplomatice acreditate la 

București la aflarea veștii  

înființării ISLA, ne-a 

încurajat și ne-a 

demonstrat că suntem pe 

calea cea bună și că 

această inițiativă a fost 

mult așteptată. 

Mulțumim Excelenței 

Sale Dl. Claudio Perez 

Paladino - Ambasadorul 

Republicii Argentina, 

Excelenței Sale, doamna 

Maria Eliana Cuevas 

Bernales - Ambasadorul 

Chile, și Excelența Sa, Dl 

Raymundo Santos Rocha 

Magno - Ambasadorul 

Republicii Federative a 

Braziliei. 

 

De ce Studii Latino-Americane în România? 

 

contact@isla.eu.com  

www.isla.eu.com  

Începând de la 1 octombrie 2012, printr-o decizie a Senatului Școlii Naționale de Studii 

Politice și Administrative din București, universitatea noastră a înființat Institutul de 

Studii Latino-Americane. Institutul își propune să ajute, să dezvolte și să promoveze 

relațiile academice dintre America Latină și Europa Centrală și de Est, în special în 

România, prin cercetare, mobilitate, dezbateri și parteneriate. Institutul își propune să 

ofere expertiză cadrelor universitare și principalilor actori sociali, economici și politici 

și să contribuie la promovarea schimbului de valori între cele două regiuni. ISLA își 

propune să creeze o rețea care să cuprindă instituții de învățământ, informare 

științifică și cercetare, și actorii relevanți pentru cooperarea politică și economică / 

comercială din Europa Centrală și de Est, cu scopul de a coordona și întări relațiile cu 

parteneri similari din America Latină.  
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