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A9.1 Creare Biblioteca virtuala „EUROPA2020” , cu un volum total de 30.000 pagini, in

domeniul Diplomatie Publica;

Raport privind selectia de documente/publicatii (titluri) relevante pentru domeniul

Diplomație publică

IUNIE 2015

In luna Iunie 2015 aferent obiectivului de a oferi oportunitati sportite de documentare a

studentilor  ce vor fi inscrisi la viitorul program masteral in domeniul Diplomației Publice s-a

facut o documentare pentru selectarea si colectarea celor mai reprezentative materiale

documentare relevante pentru domeniul  diplomatiei publice si domeniile aferente (comunicare

publica internationala, comunicare internationala, marketing de imagine, practici de advocacy,

propaganda, diplomatia schimburilor academice, aspecte de functionalitate ale institutiilor

responsabile cu comunicarea publica externă si crearea de imagine, branding, etc)



S-a urmarit ca materialul documentar selectat pentru viitoarea biblioteca virtuala sa corespunda

la două conditii:

a) relevanta materialului documentar pentru diplomatia publica, marketingul de imagine,

comunicare publică, branding, advocacy, tehnici de lobism, schimburi academice, campanii de

imagine, consultări publice etc.

 b) respectarea legislatiei specifice privind drepturile de autor si Copy Right (Pe cale de

consecinta au fost selectate doar materiale proprii nepubicate, respectiv materiale pe care este

specfiicata destintatia Open Source in cazul in care este uitilizata pentru scopuri didactice si de

documentare.

Articolele selectate pentru baza de date sunt open source iar distribuirea acestora este permisa in

scopuri educationale/didactice/non comerciale.

Documentele si materialele disponibile in Biblioteca virtuala vor putea fi utilizate exclusiv in

scop de documentare cu mentionearea sursei conform legislatiei in vigoare si normelor

academice. In urma documentarii au fost selectate urmatoarele materiale, documente ale

Comisiei Europene relevante pentru tipologia programelor de schimuri academice Erasmus,

respectiv pentru tehnicile de consultare si comunicare cu publicul european in diverse probleme

(ajutorul pentru dezvoltare, biotehnologii, energia nucelara etc) totalizand 400 pagini dintre care

amintim:

ERASMUS FACTS AND FIGURES
 2010-2011

ERASMUS FACT S AND FIGURES
2011-2012

Comisia Europeana –Education and Training

Acest material oficial al CE este relevant prin felul in care poate sa introduca studentii viitorului

program masteral in aspectele de functionalitate (evaluarea ex post) a unuia dintre cele mai de succes



programe cu implicatii pentru diplomatia publica privita ca diplomatie a schimburilor academice si anume

programul Erasmus.

Studentii se pot familiariza cu aspecte de cercetare precum:

- Mobilitatea studentilor

- Mobilitatea staffului academic

- Aspecte cu privire la programele Erasmus care implica schimburi academice

- Aspecte referitoare la programele Erasmus care implica chimburile academice pentru

invatarea de limbi straine (de regula programe pentru avansati)

- Programul Erasmus si proiectele de cooperare inter-universitara

- Plasarea in programe de internship alaturi de programele de studii (tipologia acestor

internshipuri si abilitatile oferite- aspectele de complementaritate cu programele de studii)

- Numar de granturi

- Numar de mobilitati

- Burse pentru studenti cu nevoi speciale (motivatia , tipologia si rezultatele obtinute prin

acestea)

EUROBAROMETRUL 50.1

Europenii si ajutorul pentru dezvoltare

Materialul este relevant deoarece abordeaza problem de interes precum aspectele si tehnicile de

comunicare cu publciul European (multinational) al Comisiei Europene in ce priveste aspect sensibile

precum Ajutorul pentru dezvoltare acordat sub diferite forme tertelor state).

Dintre aspectele specifice supuse consultarii in document putem sa amintim:

Ce tara din UE este cel mai bine plasata (financiar, ca expertiză si interese) sa ajute Africa?

Ce tara din UE este cel mai bine plasata (financiar, ca expertiză si interese) sa ajute America de Sud?

Ce tara din UE este cel mai bine plasata (financiar, ca expertiză si interese) sa ajute Asia?

Opinia publicului in elgatura cu non asocierea Uniunii Europene la o serie de programe care implica

Africa (la care sunt asociate tări precum SUA, Canada, China și Japonia)?



EUROBAROMETRUL 51.1

Europenii securitatea nucleara si protectia civila

Materialul este relevant deoarece abordeaza problem de interes precum opiniile cetatenilor europeni cu

privire la securitatea nucleara si protectia civila. Opinia cetatenilor europeni este importanta avand in

vedere ca in functie de acest euro-barometru o serie de state membre UE si-au stopat programele de

dezvoltare a capacitatilor energetice nucleare iar altele precum Germania au anuntat dezzactivarea treptata

a acestora (mai ales după accidentul de la Fucusima).

- Echilibrul intre necesitatile de protectie a mediului si necesitatea de asigurare a dezvoltarii

economice si asigurare a locurilor de munca pentru cetatenii statelor membre.

- Tipologia actiunilor prin care publicul poate sa influenteze politicile de mediu ale statelor

membre respectiv ale Comisiei Europene

Institutul European al Egalitatii dintre barbati si femei

Raport de sinteza al modului de perceptie al relatiilor dintre barbati si femei in cele 27 de
state membre.

Din tematica abordata relevanta pentru viitorii astudenti ai programului masteral in

Diplomatie publica se numară

- Stereotipuri de gen in statele membre UE

- Natura stereotipurilor de gen

- Continutul si modul de transmisie al stereotipurilor de gen

- Modalitati de schimbare a stereotipurilor de gen in Uniunea Europeana

- Studii cantitative in Uniunea Europeana cu privire la stereotipurile de gen.


