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Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
Modulul Jean Monnet EUSEGOV (2020-2023)
vă invită la
Ediția a II-a
A ȘCOLII DE VARĂ
COMUNICARE STRATEGICĂ, GUVERNANȚĂ ȘI SECURITATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
București, 27 – 30 iunie 2022
și
MASA-ROTUNDĂ DEDICATĂ DOCTORANZILOR CU TEMA
EU STRATEGIC COMMUNICATION: WHERE FROM AND WHAT NEXT?

București, 1 iulie 2022

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.
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ȘCOALA DE VARĂ
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) are plăcerea de a vă invita la ediția a
II-a a Școlii de vară organizată în format hibrid 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 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, economie etc.) 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
- Comunicare strategică, guvernanță și securitate în Uniunea Europeană, Ediția a II-a.
Evenimentul se va desfășura în limba română, în perioada 27 - 30 iunie 2022 (16.30 – 20.30),
în format hibrid, fizic în campusul central al ANIMV și on-line prin aplicația Google Meet sub
coordonarea prof.univ.dr. Adrian-Liviu IVAN și CS. II. dr. Mihaela TEODOR.

MASA ROTUNDĂ
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) are
plăcerea de a vă invita la masa rotundă
EU strategic communication: where from and what next?
Lectori
Expert dr. Georgică Panfil, Coordonator al Școlii Doctorale
European Security and Defence College
Expert Constantin SPÎNU, Șeful Direcției informare și relații
publice din MApN
Evenimentul se va desfășura în data de 1 iulie 2022 (16.30 –
20.30), în format hibrid, fizic în campusul central al ANIMV și
online prin aplicația Google Meet, în limba română, sub
coordonarea prof.univ.dr. Adrian-Liviu IVAN și CS. II. dr.
Mihaela TEODOR

Vă rugăm să completați formularul online de înscriere
(https://forms.gle/8kg22YgaddozDnoG9) până cel târziu la 10 iunie.

Agenda propusă
16.30-17.00 Înregistrarea participanților
17.00-19.00 Intervențiile invitaților
19.00– 20.20 Q&A Sesiune de dezbatere
Moderator CS. II. dr. Mihaela Teodor

Participarea se poate realiza fi în format fizic sau online și nu presupune plata unei taxe.
Menționăm că nu vor fi acoperite cheltuielile de transport, masă și cazare. Deciziile de
acceptare vor fi comunicate participanților până la data de 15 iunie 2022.

20.20-20.30 Cuvânt de închidere a Școlii de Vară
coordonatori prof.univ.dr. Adrian-Liviu IVAN și
CS. II. dr. Mihaela TEODOR

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.

