
Calendar susținere prelegeri 
 
 
 
 

A. Facultatea de Administrație Publică  
Departamentul de Management Public   

Lector universitar, poziţia 15 din statul de funcţii: Concepte fundamentale în sociologie; 
Guvernanță și management public; Bases of public sector; Tehnici și metode de formulare a 
deciziilor; Decizia în Uniunea Europeană; Bazele științei politice și guvernării.   
 
Dată prelegere publică 22.07.2021, ora 11.00. 
 

B. Facultatea de Management  
Departamentul de Management  

Profesor universitar, poziţia 4 din statul de funcţiuni: Managementul ONG-urilor; 
Antreprenoriat cultural;  Comunicarea prin social media (Social media communication); 
Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire (Research skills and disertation 
preparation).  
 
Dată prelegere publică 22.07.2021, ora 09.00. 

 
Lector universitar, poziţia 16 din statul de funcţiuni: Management intercultural; 
Managementul performanței; Managementul serviciilor;  Management strategic în afacerile 
moderne (Stategic management in modern business); Tehnologii ale cunoașterii pentru 
inovare ( Knowledge technologies for innovation).  
 
Dată prelegere publică 22.07.2021, începând ora 10.30 (conform programării transmise 
candidaților) 

 
C. Facultatea de Științe Politice 
Departamentul de Științe Politice și Studii Europene 

Conferențiar universitar, poziţia 19 din statul de funcţiuni: Dezvoltarea durabilă în politicile 
Uniunii Europene; Metode de cercetare în domeniul mediului și dezvoltării durabile; Ecologie 
politică; Cercetare aplicată a instituțiilor și politicilor comunitare; Guveranță, europenizare și 
politici publice. 
Dată prelegere publică 23.07.2021, ora 14.00. 

 
Lector universitar, poziţia 38 din statul de funcţiuni: Lumea afacerilor și drepturile omului; 
Justiție și memorie: Violența politică în context global; Metode și tehnici de elaborare a lucrării 
de disertație.  
Dată prelegere publică 23.07.2021, ora 12.00. 

 
 
 



D. Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană 
Conferențiar universitar, poziţia 16 din statul de funcţiuni: Cyber Diplomacy; Studii 
Regionale – Vecinătatea Strategică a UE; Geopolitics in South and Central America. 
 
Dată prelegere publică 21.07.2021, ora 10.00. 

 
 

Lector universitar, poziţia 37 din statul de funcţiuni: Politici economice europene; 
Development economy; Metode de evaluare economică.  
 

 
Dată prelegere publică 22.07.2021, ora 11.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Toate prelegerile publice se vor susține prin intermediul platformelor electronice. 
Detalii suplimentare la rectorat@snspa.ro  
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