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1.
2.
3.
4.
5.

Prof.univ.dr. Dumitru Miron
Analiza principalii vectori ai actualului proces de globalizare (se va alege o axă
geopolitică sau geoeconomică);
Studiu cu privire la participarea statelor/organizațiilor internaționale la noul proces
de guvernanță globală;
Analiza trăsăturilor actualului proces al guvernanţei globale;
Analiză comparativă între guvernanța globală și relațiile internaționale tradiționale;
Analiza principalelor disfuncționalități identificabile la nivelul procesului de
guvernanță globală (în planul cunoașterii; de natură normativă; în planul politic și
instituțional);
6. Analiza rolului pe care îl mai pot avea, în cadrul procesuluid e guvernanță
globală, instituțiile din Sistemul Națiunilor Unite;
7. Analiză comparativă privitoare la unghiurile din care poate fi studiată
legitimitatea instituțiilor guvernanței globale;
8. Analizați principalele rațini pentru care a devenit importantă înțelegerea
legitimității instituțiilor actualei guvernanțe globale;
9. Studiu comparativ cu privire la binomul justiție-legitimitate pe exemplul unor
arhitecturi instituționale definitorii pentru procesuld e guvernanță globală;
10. Studiu cu privire la planurile în care poate fi plasat procesul de reformare a
instituțiilor guvernanței globale;
11. Analiza fundamentelor reformei necesare la nivelul instituțiilor financiare
internaționale;
12. Analiza fundamentelor reformei necesare la nivelul Organizației Mondiale a
Comerțului;
13. Studiu privind rolul specific pe care îl poate juca Organizația Mondială a
Comerțului în cadrul noului tablou al guvernanței globale;
14. Analiza rolului specific al Uniunii Europene la nivelul noului tablou al
guvernanței globale;
15. Reformarea guvernanței globale pentru a face față provocărilor secolului al
XXI
16. Cooperare sau conflict – fațete complementare ale fenomenului politic /
economic / comercial /cultural internaţional (la alegere).
17. Studiu cu privire la șansele de menținere de către Uniunea Europeană a
statutului de „actor economic global„.

Prof. univ.dr. Anca Gabriela Ilie
1. Tratatul Lisabona - implicații asupra diplomației UE și a statelor membre
2. Diplomația economică a UE
3. Relațiile diplomatice UE – Turcia.
4. Diplomatia publică. Studiu de caz: Egipt (Primavara arabă)
5. Siria - război și/sau diplomatie. Diplomația SUA, UE, ONU în Siria - Analiza
comparativă
6. Relațiile diplomatice ale UE și țările Mashreq (Egipt, Iordania, Liban, Siria,
Palestina)
7. Rolul diplomației publice în relațiile internaționale. Studiu de caz.
8. Relatiile diplomatice ale UE si tarile Magreb (Maroc, Algeria, Tunisia, Libia)
9. Diplomaţia publică. Studiu de caz: SUA
10. Diplomaţia publică. Studiu de caz: Promovarea imaginii României pe plan
european
11. Diplomația economică a țărilor emergente (Ex: BRICS)
12. Diplomația economică a țărilor în dezvoltare. Studii de caz.
13. Diplomația economică: SUA – Asia. Analiză comparativă.
14. Criza refugiaților și impactul ei asupra diplomației UE
15. Sancțiuni internaționale: impact și consecințe asupra diplomației economice.
Studiu de caz
16. Criza Canalului Suez. Consecințe asupra diplomației economice
17. Diplomaţia economică a României
18. Diplomaţia economică : Japonia - Coreea de Nord
Prof.univ.dr. Radu Cristi Musetescu
1. Metodă și epistemologie în analiza relațiilor internaționale
2. Subiectivism și obiectivism în analiza relațiilor internaționale
3. Strategie și teorie în analiza relațiilor internaționale
4. Teleologia relațiilor internaționale
5. Politică și economie în sfera relațiilor internaționale
6. Relațiile externe: o politică în căutarea unei teorii
7. Școala liberală în analiza relațiilor internaționale
8. Școala realistă în analiza relațiilor internaționale
9. Școala engleză în analiza relațiilor internaționale
10. Școala marxistă în analiza relațiilor internaționale
11. Școala constructivistă în analiza relațiilor internaționale
12. Școala verde în analiza relațiilor internaționale
13. Secesiunea în țara … din perspectiva școlii …
14. Integrarea politică din perspectiva școlii liberale
15. Integrarea politică din perspectiva școlii realiste
16. Integrarea politică din perspectiva școlii funcționaliste
17. Conceptul de „putere economică” în sfera relațiilor internaționale
18. Conceptul de „război economic” în sfera relațiilor internaționale
19. Conceptul de „securitate economică”
20. Comerțul liber ca și instrument politic
21. Comerțul administrat ca și mijloc politic
22. Impactul prohibiției asupra relațiilor internaționale
23. Sancțiunile economice
24. Asistența pentru dezvoltare ca și politică externă

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dimensiunea economică a insurgenței
Dimensiunea economică a contra-insurgenței
Comerțul internațional cu armament
Aranjamente comerciale și financiare în comerțul internațional cu armament
Regimul controlului comerțului cu produse sensibile
Regimul financiar internațional cu privire la finanțarea terorismului

Prof.univ.dr. Mihai Floroiu
1. Organizatiile internationale ca subiecte derivate de drept international public
(Studii de caz: FMI, OMC etc)
2. Aspectele juridice ale sistemului monetar european
3. Solutionarea diferendelor internationale
4. Diplomatia economica in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite
Conf.dr. Clara Volintiru
1. Abordarea diplomatică constructivista aplicată în cazul mișcărilor de emancipare
națională.
2. Abordarea diplomatică realista aplicată în contextul Războiului Rece.
3. Diplomația economică vs. diplomație de securitate: similitudini, diferențe,
constrângeri și mecanisme de negociere specifice.
4. Diplomația economică aplicată în cadrul OMC vs. diplomație de securitate aplicată în
cadrul Consiliului de Securitate ONU.
5. Dreptul la suveranitate al statelor, centre economice gravitaționale și statele satelit în
epoca neo-colonială.
6. Structuri instituționale și guvernamentale la nivel național vs. internațional aplicată pe
evoluția negocierilor pentru un acord comercial recent.
7. Diplomația multi-nivel în cadrul contextului diplomatic actual.
8. State mici vs state mari în diplomația economică internațională
9. Interese economice si interese de securitate internatională: studiu de caz Acordul de
neproliferare cu Iranul
10. Acordurile bilaterale comerciale si investitionale - oportunitati si provocari in contextul
global: studiu de caz CETA
11. Acordurile bilaterale comerciale si investitionale - oportunitati si provocari in contextul
global - studiu de caz TPP
12. Clauzele acordurilor bilaterale comerciale: beneficiile și dezavantajele părților.
Lector dr. Narciz Bălășoiu
1. Perspective de pacificare a conflcitului din Siria. Rolul si limitele diplomatiei
2. Schimbări de paradigmă în politica de Apărare a SUA în contextul instalării lui
Donald Trump la Casa Albă
3. Provocări de securitate la adresa României în contextul escaladării și „topirii”
conflictelor înghețate din regiunea extinsă a Mării Negre
4. Impactul conflictului ucrainean asupra politicii de vecinătate a Uniunii
Europene
5. Impactul sancțiunilor economice instituite la adresa Federației Ruse pe fondul
anexării Crimeii

6. Traiectoria europeană și euroatlantică a Georgiei în contextul disensiunilor cu
Federația Rusă
7. Fluctuațiile prețului petrolului ca factor de vulnerabilizare a stabilității statelor
dependente de comerțul cu hidrocarburi
8. Viabilitatea campaniilor militare externe angajate de Moscova în contextul
vulnerabilităților economice interne
9. Războiul economic ca dimensiune a războiului hibird
10. Particularitățile războiului hibrid în contextul analizei conflictelor viitorului
11. Destrămarea fostei Iugoslavii – limite și oportunități pe calea integrării
europene si euroatlantice
12. Agresiunea informațională ca dimensiune a războiului hibrid
13. Rolul și limitele mijloacelor diplomatice în solutionarea conflictelor curente
14. Provocările reconstrucției economice post-conflict
15. Tendinte de escaladare a tensiunilor în Asia de Est
16. Dimensiunea cibernetică a războiului hibrid – caracteristici, tendinte și forme
de manifestare

