ȘCOALA DE VARĂ ON-LINE
14 – 17 iunie 2021
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Jean Monnet Module
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COMUNICARE STRATEGICĂ,
GUVERNANȚĂ ȘI SECURITATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
(Modulul Jean Monnet EUSEGOV)

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) are plăcerea de a vă
invita la Școala de vară on-line organizată în cadrul Modulului Jean Monnet
EUSEGOV – A common understanding of EU Security Governance. Teaching
and researching the EU security policies and institutions for a better academic and
professional approach in the security and intelligence field
(lider de modul prof.univ.dr. Adrian-Liviu IVAN).
Școala de vară on-line își propune să stimuleze activități de predare, cercetare și
dezbatere în domeniul studiilor europene, studiilor de securitate și comunicării
strategice prin trei piloni principali: abordare interdisciplinară, deschidere către
societatea civilă și metodologii de predare și cercetare inovatoare.
Cursurile, dezbaterile și atelierele propuse abordează aspecte specifice ale
studiilor de securitate și intelligence, studiilor europene și comunicării strategice.
Ne adresăm studenților doctoranzi din domeniul studiilor de securitate și
intelligence sau din domenii conexe (studii europene, relații internaționale,
drept) interesați de tematica propusă.

Un număr de 30 de studenți doctoranzi din cadrul ANIMV și
din alte universități din România sunt așteptați să participe
la cursurile și activitățile practice din cadrul Școlii de vară on-line
Comunicare strategică, guvernanță și securitate în Uniunea Europeană.
Evenimentul se va desfășura în perioada 14 - 17 iunie 2021
(16.00 – 20.00), în format on-line pe platforma animv.eu,
prin aplicația Google Meet, în limba română, sub coordonarea
prof.univ.dr. Ioan DEAC și a CS.III.dr. Mihaela TEODOR.
Vă rugăm să trimiteți, până la data de 4 iunie 2021, intenția de
participare, nume și prenume, titlul temei de doctorat și o scurtă notă biografică
cu sublinierea temei de cercetare, prin email pe adresa eusegov@animv.eu.
Deciziile de acceptare vor fi comunicate participanților până la data de
8 iunie 2021. Detaliile organizatorice vor fi trimise prin e-mail odată cu link-ul
către eveniment. Participarea nu presupune plata unei taxe.

Susținerea acordată de Comisia Europeană pentru producerea acestui material de promovare nu constituie o acceptare a conținutului, ce reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată răspunzătoare pentru utilizarea, în orice formă,a informațiilor conținute de acesta.

14 iunie 2021

15.30-15.50

15.50-16.00

16.00-16.55

17.00-17.55

17.55-18.00

18.00- 20.00

16 iunie 2021

Înregistrarea participanților
Cuvânt de deschidere a Școlii de vară on-line
prof.univ.dr. Ioan Deac, ANIMV

16.00-16.55

Dezbatere
lect.univ.dr. Caludia Iov, UBB, Cluj-Napoca
Provocări ale guvernanței securității ăn UE: studii de caz

Cuvânt introductiv
prof.univ.dr. Adrian-Liviu Ivan, ANIMV
Despre guvernanță și securitate în Uniunea Europeană
Prelegere
prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu, SNSPA
Comunicare strategică: perspectiva UE

17.00-17.55

Prelegere
expert dr. Radu Magdin, SNSPA
Despre comunicarea strategică. Ce putem învăța la nivel de țară din narațiunile
despre Covid19 vehiculate la nivel mondial

Organizarea pentru Workshop

17.55-18.00

Organizarea pentru Workshop

18.00-20.00

Workshop
Provocări actuale în domeniul comunicării strategice și
al guvernanței de securitate a UE: joc de simulare
conf.univ.dr. Răzvan Grigoraș, ANIMV
expert dr. Radu Magdin, SNSPA

Workshop
Guvernanța securității și comunicarea strategică în UE:
analiză de text și aplicația scenariilor alternative privind viitorul în guvernanța securității
cs.III.dr. Mihaela Teodor și dr. Ileana Surdu, ANIMV

15 iunie 2021

16.00-17.00

Prelegere
lect.univ.dr. Adrian Stan, UBB Cluj-Napoca
Provocări actuale în guvernanța securității europene.
Reforma sectorului de securitate în EUAM

17 iunie 2021

16.00-16.55

Dezbatere
prof.univ.dr. Irena Chiru, ANIMV
Factori psihologici și cognitivi care determină
vulnerabilitate în fața teoriilor conspirației

17.00-17.55

Prelegere
cs.III dr. Cristina Ivan, ANIMV
Noile amenințări de securitate și reziliența societății europene

17.00-17.55

Dezbatere
prof.univ.dr. Ioan Deac, ANIMV
Mecanisme narative strategice care asigură succesul fake news

17.55-18.00

Organizarea pentru Workshop

17.55-18.00

Organizarea pentru Workshop

18.00-20.00

Workshop
Guvernanța securității și comunicarea strategică în UE:
scenarii alternative privind viitorul în guvernanța securității
cs.III.dr. Mihaela Teodor și dr. Ileana Surdu, ANIMV

18.00-20.00

Workshop
Guvernanța securității și comunicarea strategică în UE: construirea unui plan de
comunicare strategică pornind de la scenatiile alternative și simulările realizate
conf.univ.dr. Răzvan Grigoraș, ANIMV,
cs.III.dr. Mihaela Teodor, ANIMV și dr. Ileana Surdu, ANIMV

20.00-20.10

Închiderea Școlii de vară on-line, prof.univ.dr. Ioan Deac, ANIMV

Susținerea acordată de Comisia Europeană pentru producerea acestui material de promovare nu constituie o acceptare a conținutului, ce reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată răspunzătoare pentru utilizarea, în orice formă,a informațiilor conținute de acesta.

