
Mini Executive MBA (în  limba engleză)
”Expert în Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative”

INVITAȚIE

Plasat sub egida Catedrei Internaționale Onorifice „Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării (CIO-SUERD),  proiect  fondat  de  Fundația  EUROLINK-Casa  Europei  în  parteneriat  cu  Academia
Română (2012), a fost lansat cel dintâi program de tip  Mini Executive MBA în limba engleză, adresat în
special  candidaților la  o carieră în diplomație -  afaceri  internaționale și  europene,  care se raportează la
cerințele piețelor globale, cu focalizare specială, inclusiv pe domenii conexe precum securitate, comunicare
globală și digitalizare aplicată.

Programul de medie durată, desfășurat online în perioada septembrie – noiembrie 2020, se adresează atât
studenților din anii terminali, cât și absolvenților, masteranzilor sau altor experți care țintesc să-și fixeze
reperele  de  bază  ale  acestei  abordări  inter-disciplinare  cu  scopul  practic  de  a-i  pregăti  pentru  etapele
viitoare de studiu și carieră profesională în contextul mondial evolutiv actual.

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART” se bucură de  afilieri  și parteneriate de prestigiu: Consiliul
Consultativ SUERD – Ministerul Afacerilor Externe; Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării  (CoDCR - Viena /
Ulm); European Network for Education & Training (EUNET - Bonn); Fundația Universitară a Mării Negre -
Academia Română / Rețeaua EUROMED.

Originalitatea programului  Catedrei  Internaționale Onorifice ”JEan Bart” (CIO-SUERD) constă în  dotarea
noilor  experți  cu  cele  mai  eficient  adaptate  mijloace și  abilități  în  domeniul diplomației  internaționale,
ținând cont de sfidările cu care ne confruntăm în actuala etapă a globalizării. 

Programul desfășurat online (3 luni) este un curs de tip post-universitar, care se încadrează și în conceptul
Uniunii  Europene de tip  ”lifelong  learning”.  Cursurile  se  desfășoară  în  sistem  online,  în  limba engleză,
incluzând  consiliere  periodică  personalizată,  prin  intermediul  unei  platforme  educaționale,  accesibilă
oricărui cursant în mod flexibil.

Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire ”Expert în Diplomație Internațională în
contextul Digitalizării Transformative” cu Anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat
de  Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa
Europei în parteneriat cu INCE - Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române,
instituție  de  învățământ  care  alături  de  Ministerul  Educației este  abilitată,  cf.  Legii  nr  596/2001,  să
organizeze cursuri de formare de tip post-universitar și alte studii strategice avansate.  

Înscrierile  se  fac  in  baza  completării  Formularului  online  de  înscriere de  pe  siteul  programului  –
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/,  conform  principiului  "Primul  venit-primul  servit".  Pentru  înscriere
timpurie (până cel târziu în data de 12 august 2020) se acordă un discount special. De asemenea, pentru
grupuri de minim 4 persoane se acordă o reducere suplimentară de 10%. Termen limită pentru înscrieri: 31
august 2020. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic CIO-SUERD prin e-mail: ciosuerd@gmail.com sau
telefonic la numerele: 0723670987; 0723699857.

Pentru conformitate, 
CIO-SUERD ”Jean Bart”
c/o EUROLINK-Casa Europei
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