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Prezentarea Evenimentului 

 

Titlul proiectului: “The ABC of Diplomacy” 

Perioada: 7 aprilie 2016 

 

Justificare: Domeniul Ştiinţelor Politice reprezintă o provocare pentru studenţii de azi, care 

au din ce în ce mai multă nevoie de modele de carieră, mai ales în ceea ce priveşte meseriile 

de renume. De aceea, proiectul „The ABC of Diplomacy” propune o conferinţă cu acelaşi 

nume, în cadrul căreia studenţii pasionaţi de diplomaţie îşi vor găsi modele şi vor afla 

numeroase informaţii utile cu privire la meseriile din domeniu şi implicaţiile acestora. Astfel, 

prin acest proiect, ASSP îşi propune să familiarizeze tinerii, încurajându-i să aspire către cele 

mai înalte funcţii, ca opţiune de carieră. 

 

Rezumat: Conferinţa „The ABC of Diplomacy” reuneşte într-un cadru de dialog invitaţi de 

seamă din domeniul diplomaţiei şi studenţi în Ştiinţe Politice pentru a dezbate rolul jucat de 

acest domeniu în pregătirea şi formarea lor pentru o piaţă a muncii modernă şi inclusivă. 

 

Misiune: Activităţile derulate în această perioadă sunt destinate satisfacerii nevoilor şi 

aspiraţiilor studenţilor, respectiv identificării unor noi oportunităţi de pregătire personală şi 

profesională, dezvoltarea spiritului critic, analitic, definirea unui scop şi plan de acţiune 

privind cariera. The ABC of Diplomacy 

 

Ediţia I 

Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti (ASSP-UB) a 

organizat pe data de 12 decembrie 2012 prima ediție a conferinței "The ABC of Diplomacy" 

și a avut ca invitat HE Dl Joseph Cristoph Karl, prim-secretar al Ambasadei Republicii 

Federale Germania la București. Conferința s-a bucurat de o audiență de aproximativ 70 de 

participanți și s-a concentrat pe activitatea Ambasadei, calea profesională și activitatea de zi 

cu zi în ambasadă. 

 



 
 

 

 

Ediţia a II-a 

A doua ediție a conferinței a avut loc pe 23 mai, la Casa Universitarilor Bucuresti. 

Conferinţa a avut ca temă generală motto-ul "Diplomația este pentru întreaga familie" 

(Diplomacy is for the whole family). Invitaţii au împărtăşit experienţa personală, au vorbit 

despre eforturile lor de pe parcursul carierei, etapele ce necesită a fi urmărite pentru a ajunge 

la performanţa dorită, cât și despre modul în care familia acestora vede viața diplomatică 

(cum văd aceștia experienţa schimbării dese a reședințelor, care sunt experiențele acestora în 

străinătate și în ambasadă, etc). Discuțiile au avut loc în limba română. 

 

Ediţia a III-a 

Cea de-a treia ediție, susținută pe data de 12 decembrie 2013, la Casa Universitarilor 

București, această conferință s-a conturat având ca temă de dezbaterea ,,Nature vs. Nurture in 

Diplomacy”. Invitații noștri, Janette Jaglău Carabaşu - Diplomat senior MAE şi Ion Pârgaru - 

Diplomat MAE, sunt cei care au antrenat publicul într-o discuție cu privire la importanța 

calităților înnăscute ale unui individ în contrast cu experiențele personale, pentru 

determinarea diferenţelor individuale în trăsăturile fizice și comportamentale. Astfel, pe 

parcursul celor câteva ore petrecute împreună, cei prezenți au găsit răspunsuri la întrebări 

legate de orientarea lor profesială. Discuțiile au avut loc în limba română.  

 

Ediţia a IV-a 

Cea de-a patra ediție a conferinței s-a desfășurat pe data de 8 Decembrie 2014. Tema 

de dezbatere a fost „Arta negocierii în diplomaţie”, având ca scop introducerea publicului 

în bazele diplomației și negocierii. 

            Invitaţii ce au luat parte la eveniment se numără Sergiu Celac, ambasador 

extraordinar și fost ministru de externe al României, Teodor Meleșcanu, diplomat, ministru 

de externe în două rânduri și fost director al SIE și nu în ultimul rând, doamna Janette Jaglău 

– Carabașu, diplomat senior al Ministerului Afacerilor Externe. 

         

 



 
 

 

 

Prin intermediul invitaților din cadrul acestei ediții, am dorit să aflăm cum anume se 

mențin aceste relații diplomatice cât și cum se desfășoară negocierea între părți. Cunoaștem 

faptul că negocierile servesc ca mijloc paşnic de dezvoltare şi de întărire a relaţiilor paşnice 

între state și dorim sa aflăm mecanismul de funcționare din spatele acestora, prin prisma 

experiențelor personale ale invitaților noștrii.  

Care sunt regulile după care se ghidează diplomații în negociere? Care sunt 

principalele bariere întâlnite în relațiile inter-umane, în contextul întâlnirilor între diplomați? 

Cum se pot evita eventuale conflicte prin negociere? Aceste întrebări și multe altele își vor 

afla răspunsul în cadrul desfășurării ediției cu numărul patru a conferinței. 

 

Ediţia a V-a 

Orientul Mijlociu reprezintă un spaţiu deschis conflictelor, în principal datorită 

prăbuşirii Imperiului Otoman în 1918 şi împărţirii sale succesive, între puterile coloniale. 

Astfel, frontierele statelor au ajuns a fi contestate, izvorând, din acest motiv dispute între 

țările vecine. Odată cu sfârşitul Războiului Rece și al competiţiei între superputeri, se 

observă impactul schimbărilor asupra modelului securităţii internaţionale, acest spaţiu 

conflictual devenind unul dintre punctele sensibile ale sistemului mondial.  

Luând în considerare interesul aparte pe care studenţii l-au manifestat față de 

conflictele bine-cunoscute din orientul mijlociu, dorim ca, prin conferinţa “The ABC of 

Diplomacy” să desluşim câteva cauze ale acestor conflicte şi, totodată, efectele pe care le au 

asupra diplomaţiei la nivel global.  

Tema acestei ediţii a fost aleasă de către studenţii Facultății de Ştiinţe Politice a 

Universităţii din Bucureşti, reflectând astfel dorinţa acestora de a afla cat mai multe 

informaţii despre una dintre cele mai dezbătute probleme cotidiene, concentrându-se, cu 

precădere, asupra situației refugiaţilor sirieni şi repercusiunilor existenței și a statutului 

acestora, din punct de vedere al relaţiilor diplomatice dintre statele afectate.  

 

 

 



 
 

 

Invitaţii ce vor lua parte la eveniment, in calitate de speakeri sunt: Domnul 

Ambasador Bogdan Lucian Aurescu, diplomat de carieră cu o experiența de 18 ani in Cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe și profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității 

București. 

Domnul Răzvan Buzatu, doctor în economie, lector permanent la şcoala NATO din 

Oberammergau şi fondator al Quantum Group Corporation.  

Domnul Cătălin Buciumeanu, doctorand al Facultăţii de Filozofie din cadrul 

Universităţii Bucureşti, masterand al Academiei Naţionale de Informaţii și lector în cadrul 

Colegiului Național de Apărare.  

În calitate de moderator al evenimentului, va participa domnul Mihai Chioveanu, 

profesor universitar în cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București, și 

Director al Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securtitate. 

 

 

Agenda evenimentului 

 

Discursul va fi susținut de către invitați începand cu ora 18:00, iar timpul alocat pentru fiecare 

vorbitor este de  aproximativ 20 de minute. Structura conferinței este urmatoarea: 

 

17:40-18:00: înscriere participanți  

18:00-18:20: discursul Domnului Bogdan Lucian Aurescu 

18:20-18:40: discursul Domnului Răzvan Buzatu 

18:40-18:50: coffee break 

18:50-19:10: discursul Domnului Cătălin Buciumeanu 

19:10-19:30: sesiune de întrebari și dezbateri 

 

 

 

 



 
 

 

 

Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Politice din Universitatea Bucuresti ( ASSP-UB) 

 

Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Politice din Universitatea Bucureşti este o asociaţie 

dedicată în totalitate apărarii drepturilor studenţilor şi promovării intereselor acestora. 

Aceasta a fost înfiinţată în anul 2003 şi îşi desfăşoară activitatea atât la nivel naţional cât şi 

strategic în spaţiul internaţional. ONG tânăr, cu o viziune matură, asociaţia îşi propune să 

adune an de an, voluntari pe care să îi crească în spiritul civic, specific activităţilor 

desfăşurate. 

 De ce ASSP-UB? 

Activităţile în jurul cărora asociaţia îsi concentrează eforturile vizează obiective clare, 

precum reprezentarea intereselor studenţilor de la Ştiinţe Politice prin dezvoltarea, susţinerea 

şi întărirea procesului de consiliere, informare şi formare a studenţilor în context naţional şi 

european plecând de la crearea unor proiecte ce vin în întâmpinarea nevoilor acestora. 

Asociaţia creează un mediu favorabil creşterii performanţelor personale şi profesionale 

ale studenţilor la Stiinte Politice, expuse în mediul academic si în comunităţile din care fac 

parte, identificând şi solutionând în permanenţă, nevoile cu care se confruntă studenţii. 

La nivel internaţional, ASSP-UB face parte din „International Association for Political 

Science” (IAPSS) iar la nivel naţional, este membru al Uniunii Studenţilor din România 

(USR), cea mai mare federatie de studenţi ce reuneşte organizaţii studenţesti din toate 

centrele universitare.  

Proiecte emblemă 

 Clubul de debate, este un proiect marca ASSP-UB, destinat dezvoltării abilităţilor de 

comunicare si stimulării comportamentului democratic în randul studenţilor de la Ştiinţe 

Politice. Abordarea din debate dezvoltă participanţilor capacitatea de analiză a problemelor 

controversate şi ajută la obţinerea unei imagini nedistorsionate de prejudecăţi. 

  



 
 

 

Din seria proiectelor internaţionale „Youth in Action”, cele mai populare sunt 

Schimburile Internaţionale Tineret pentru Europa, ce vizează mobilitatea, iniţiativa, 

învățarea interculturală şi solidaritatea între studenţii de la Ştiinţe Politice şi din întreaga 

lume. Schimburile de experienţă aduc în faţa studenţilor bune practici privind dezvoltarea 

politicilor de tineret, munca în domeniul voluntariatului şi crearea de parteneriate şi reţele 

durabile între organizaţiile de tineret. 

Şcoala de formare ASSP-UB, este un proiect destinat „juniorilor”, studenţilor din 

anul I care vor să castige acea „experienta” în domeniul voluntariatului si să devina membri 

activi ai asocaţiei. Acest proiect formează membrii asociaţiei, oferindu-le posibilitatea de a-şi 

perfecţiona abilităţile de comunicare şi prezentare, de lucru în echipă, de organizare a 

evenimentelor, de public speaking.  

 Training-uri. ASSP-UB a organizat  training-uri pe diferite teme: leadership, 

management de proiect, negociere, cultură educatională, mentoship și mentorat, comunicare, 

etc. , destinată atât membrilor asociaţiei, cât şi studenţilor FSP. 

 Balul bococilor. ASSP-UB se ocupă de organizare balurilor bobocilor şi a festivităţii 

de absolvire. 

 World café-ul „Idei cu impact” reuneşte într-un cadru restrâns de dialog absolvenţi 

şi studenţi în Stiinţe Politice pentru a identifica noi oportunităţi de carieră. Obiectivul 

principal al acestui eveniment a fost să propage în rândul studenţilor de la Ştiinţe Politice o 

dezbatere asupra rolului pe care îl joacă domenul de studii ales, în formarea şi pregătirea 

pentru o piaţă a muncii modernă şi inclusivă. 

 

 

 



 
 

 

Conferinţa „The ABC of Diplomacy” îşi propune ca printr-un format deschis 

dezbaterilor să ofere un suport teoretic şi practic studenţilor interesaţi de domeniul 

diplomaţiei. Conferinţele se desfăşoara atât în limba romană, cât şi in limba engleză, astfel, 

studenţii beneficiază de acces către mediul internaţional privind perspectivele, dar şi 

competenţele necesare.  

 Din paleta largă de activităţi pe care ASSP-UB le desfăşoară, nu lipsesc nici 

conferinţele, care pe întreg parcursul anului academic, reunesc studenţi şi oameni de 

specialitate pentru a pune în discutie teme de mare interes pentru studenţii de la Ştiinţe  

Politice precum „Votul la 16 ani”, „Exploring the regional potential of peaceful 

coexistence”, ”EpImpact”.  Evenimentele s-au dovedit a fi de real succes pentru studenţii de 

la Ştiinţe Politice întrucât numărul acestora a crescut considerabil în ultimii ani de activitate 

ai ASSP-UB. 

 Datorită activităţii fructuoase de care se bucură în fiecare an Asociaţia Studenţilor la 

Ştiinţe Politice, anul 2012 ne-a oferit statutul de co-organizator în cadrul evenimentelor 

desfăşurate de Facultatea de Ştiinţe Politice, iar aici amintim „Tedu”, târgul educaţiei care 

oferă informaţii despre admiterea la această facultate, „OngFest”, târgul organizațiilor non-

guvernamentale şi „Polimateca”, primul festival de arte şi ştiinţe politice în cadrul căruia 

sunt organizate evenimente şi activităţi pentru a atrage atenţia asupra faptului că ştiinţele 

politice nu sunt o disciplină ce pregăteşte în mod necesar politicieni, ci reprezintă mai 

degrabă un domeniu ce contribuie în mod fundamental la înţelegerea societăţii şi a 

problemelor acesteia. 

 

 

 

Echipa de organizare „The ABC of Diplomacy” 

 

 



 
 

Feedback 

 

1. Consideri că acest eveniment a fost util? 

................................................................................... 

 

2. Ai avea ceva de îmbunătățit la o astfel de conferință? 

......................................................................................... 

 

3. Consideri că în organizare au existat puncte slabe? 

..................................................................................... 

 

4. Ce ți-a plăcut în mod special? 

................................................................................. 

 

5. Consideri că echipa a ajuns la un nivel de profesionalism corespunzător? 

....................................................................................................... 

 

6. Ai fost bine informat în legătură cu această conferință? 

......................................................................................... 

 

7. A fost conferința la așteptările tale? 

............................................................................. 


