
                                  

 

Universitatea din Oradea 

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele 

Comunicării 

Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării 

 

în parteneriat cu studenții senatori din Senatul Universității din Oradea 

 

organizează 

 

Cursul intensiv Jean Monnet  

Cunoaștere, participare și influențare a procesului 

decizional european 
 

 

 

Studiezi inginerie, silvicultură, medicină sau oricare altă specializare în cadrul  

Universității din Oradea? 

Crezi că UE este departe de tine și de domeniul în care te specializezi? 

Dar ai dori să afli ce face UE pentru domeniul tău și cum poți influența acest lucru? 

 

 

Atunci te așteptăm alături de noi, în acest tur prin procesul decizional al UE! 

 

 

Ca să îți prezentăm, în 20 de ore, împreună cu specialiștii noștri de la nivel european, 

național și local: 

 cum se iau deciziile la nivelul UE 

 care e legătura dintre strategiile de la nivel european și cele de la nivel național sau 

local 

 ce sunt politicile europene și cum se construiesc acestea 

 cum este transpus dreptul european în legislația românească 

 ce rol au guvernele, parlamentele sau autoritățile publice locale în procesul decizional 

european 

 cum se face lobby la Bruxelles 

 cum funcționează mecanismul de finanțare al UE 

 cum ne informăm cu privire la teme europene  

 ce rol joacă media în procesul de consolidare a poziției României pe drumul european 

 care sunt drepturile tale ca cetățean european și cum poți influența deciziile de la 

nivelul UE. 



                                  

 

Cine ești tu? 

 Student la una dintre cele 14 facultăți ale Universității din Oradea (fără IRISPSC, 

fiindcă de acolo venim noi) 

 Student la licență în anii I, II, III, IV, V sau VI. 

 

Nu uita! 

Avem doar 72 de locuri!  

Și 7 zile ca să te înscrii! Până în 24 mai!  

 

De ce?  

Fiindcă sâmbătă, 28 mai, ora 10.00, ne dorim să participi la masa rotundă “Rezoluția 

tinerilor: UE este despre viitorul meu!”, la Hotel Continental Forum Oradea, în care îți vor 

vorbi despre Uniunea Europeană specialiști pe care îi cunoști de la televizor. După care, vom 

povesti, la masa de prânz, despre ce vom face la curs. Și, totul, ca parte a Conferinței 

Internaționale Jean Monnet, intitulată: “Actors, Mechanisms and Levels of Influence in the 

EU Decision-Making”, desfășurată în perioada 26 – 28 mai. 

 

Când ne apucăm de treabă? 

 În două după-amieze, timp de 4 ore, înainte de încheierea semestrului II (în perioada 

30 mai – 10 iunie 2022);  

 După ce scapi de examene, în alte două după-amieze, tot de câte 4 ore (în perioada 4 

– 15 iulie 2022), atunci când te pregătești de practica de vară sau de vacanță. 

 

Cum? 

Online, ca să poți fi cu noi de oriunde te-ai afla. 

 

Ce așteptăm noi de la tine? 

 Un CV în format Europass 

 O scurtă scrisoare de intenție, de maxim 400 de cuvinte. 

Ambele documente se încarcă pe: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3i7vVRvdUYCj9zB-

E2JBpor5dLoG9wZq1IfTt5DOf4N_q4A/viewform, iar ele vor ajunge pe adresa de e-mail a 

coordonatorului cursului: alina_brihan@yahoo.com. 

 

Ce aștepți tu de la noi? 

Să primești o informație utilă, sintetică, o cheie de înțelegere a Uniunii Europene pentru 

viitorul tău.  

Să afli care sunt canalele și mijloacele prin care diferiții actori, de la diferite niveluri 

(european, național, local) și din sectoare diferite (public, privat, ONG), pot influența procesul 

decizional al UE 

Să-ți înmânăm Certificatul de participare care va atesta faptul că ai urmat cursul intesiv 

“Cunoaștere, participare și influențare a procesului decizional european”, organizat ca parte a 

Modului Jean Monnet Raising Awareness and Strengthening the Use of Mechanisms for 

Influencing the EU Decision-Making. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3i7vVRvdUYCj9zB-E2JBpor5dLoG9wZq1IfTt5DOf4N_q4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3i7vVRvdUYCj9zB-E2JBpor5dLoG9wZq1IfTt5DOf4N_q4A/viewform


                                  

Iar după absolvirea cursului, ne dorim să ne spui că ai continuat să te informezi pe teme 

europene și că ești implicat în influențarea procesului decizional european, în domeniul tău de 

competență. 

 

    

         Lect.univ.dr. Alina – Carmen Brihan 

               Coordonatorul cursului intensiv Jean Monnet 
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