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Masă rotundă

Programul Erasmus, vector al europenizării în Europa Centrală și de Est

Pe data de 4 iulie 2017, Center for EU Communication Studies (SNSPA) organizează

evenimentul ”Programul Erasmus, vector al Europenizării în Europa Centrală și de Est”, care

marchează aniversarea a 30 de ani de succes pentru această inițiativă, una dintre cele mai

populare din istoria Uniunii Europene. Masa rotundă este organizată în cadrul Modulului

”Patterns of Europeanization in Central and Eastern Europe” și va avea loc în sediul SNSPA din

Bld. Expoziției, nr. 30A, sala Multifuncțională (parter), începând cu ora 16.00.

Programul Erasmus a ajutat milioane de tineri și pe profesorii lor să studieze în

străinătate, să ia contact cu diverse culturi europene și să dezvolte abilități profesionale esențiale.

De aceea, pe 4 iulie vom spune povestea de succes Erasmus și vom discuta contribuția acestuia

la europenizarea societății românești și la consolidarea identității europene.

Ne adresăm nu doar studenților care au beneficiat deja de mobilitățile studențești, dar și

celor care se gândesc să aplice pe viitor, și în general, tuturor persoanelor interesate de impactul

programului Erasmus, după 30 de ani de existență.

Vor participa: prof. univ dr. Alina Bârgăoanu, Decan FCRP, conf. univ. dr. Loredana

Radu, Director Center for EU Communication Studies, chair Modul Jean Monnet ”Patterns of

Europeanization in Central and Eastern Europe”, asist. univ. dr. Georgiana Udrea, cercetător,

Center for EU Communication Studies și asist. univ. dr. Flavia Durach, cercetător, Center for EU

Communication Studies.

A doua parte a evenimentului va fi dedicată intervențiilor principalilor beneficiari ai

programului, în cadrul Workshop-ului ”Erasmus după 30 de ani, prin ochii studenților”. Andrei



Sidorencu, Alina Maria Bărăgău, Gabriela Guiu şi Sînziana Petroaie vor discuta schimbările pe

care mobilitățile Erasmus le-au atras în viețile tinerilor din România, din multiple perspective:

dezvoltarea unui sentiment de apartenenţă la Uniunea Europeană, rolul universităţilor-gazdă în

facilitarea procesului de adaptare la un nou context socio-educaţional, influenţa programului în

evoluţia personală şi profesională a studenţilor care au beneficiat de un astfel de sejur academic.

Modulul ”Patterns of Europeanization in Central and Eastern Europe”, găzduit de Center

for EU Communication Studies (SNSPA), se concentrează pe un subiect insuficient explorat:

mecanismele europenizării în cele mai noi state membre ale Uniunii Europene. Cursurile și

evenimentele din cadrul Modulului sunt dedicate studenților Facultății de Comunicare și Relații

Publice care doresc să înțeleagă mai multe despre impactul UE în societatea românească și în

regiune. Modulul este finanțat prin Programul Erasmus +, Acțiunea-cheie Activități Jean

Monnet.


