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Leadership şi comunicare în
organizaţii internaţionale
° identiﬁcarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în
procesul de relaţii publice;
° asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea
conﬂictelor de comunicare.
Leadershipul şi comunicarea sunt concepte esenţiale în domeniul relaţiilor
internaţionale din perioada contemporană: cunoaşterea şi practicarea lor
eﬁcientă reprezintă un atuu pentru orice profesionist din domeniu.

Oportunități de carieră
° Angajaţi în organe de autoritate publică şi instituţii publice naţionale şi europene
(ministere, primării, prefecturi, parlament, instituţiile UE);

Conținutul programului de studiu
Programul nostru de master se adresează absolvenţilor de licenţă în:
ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, jurnalism, comunicare, drept,
litere, istorie, ﬁlosoﬁe.
Cursanţii noştri vor beneﬁcia de o formare structurată în patru pachete tematice:
° sistemul internaţional şi diplomaţie;
° comunicare internaţională;
° leadership;
° analiza politicii internaţionale.

° Departamente de informare și relații publice instituționale (guvern, ministere,
administrație prezidențială, parlament, primării, ambasade etc)
° Specialişti si consultanţi în comunicare şi relaţii publice, în PR comercial, instituţional,
politic, cultural, sportiv, internaţional;
° Purtători de cuvânt şi oﬁţeri de presă;
° Consultanţi de marketing şi comunicare electorală;
° Sectorul corporatist privat sau nonproﬁt;
° Specialişti în cercetare şi analiză în domeniul ştiinţelor administrative şi a spaţiului
public european.

Competențe dobândite
Absolvenţii acestui program vor dobândi competenţele şi abilităţile necesare în domenii
care promovează şi dezvoltă comunicarea instituţională şi managementul de echipă, de

Corpul profesoral

proiecte sau de programe. Printre aceste abilităţi se numără:

Programul Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale este susţinut de

° cunoaşterea fundamentelor organizaţiilor internaţionale;
° cunoaşterea şi înţelegerea - într-o abordare transdisciplinară - a teoriilor şi a

Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, cu specialişti în relaţii
internaţionale şi studii europene, ştiinţe police, istorie şi ştiinţe economice, la care se

metodelor speciﬁce în domeniul leadershipului, cu accent pe organizaţiile

alătură tinerii cercetatori doctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale de Relaţii Internaţionale

internaţionale;

şi Studii de Securitate.
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