Specializarea Relaţii internaţionale şi Studii europene

Misiune didactică:
- Specializarea Relaţii internaţionale şi Studii europene urmăreşte să pună bazele
unei mentalităţi şi culturi de tip european şi să pregătească viitorii masteranzi la specializări
deja existente în cadrul facultăţii noastre. Din această perspectivă, se va promova adoptarea
unei structuri didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp
larg de integrare profesională.
- Programul educaţional oferit de specializarea Relaţii internaţionale şi Studii
europene din cadrul Universităţii din Suceava tinde să asigure studenţilor o pregătire utilă
pentru a se angaja în instituţiile antrenate în procesul de post-aderare a României la structurile
UE. Acest obiectiv poate fi realizat prin dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi profesionale
solicitate în domeniul învăţământului preuniversitar, al cercetării, precum şi în cel
administrativ, pe piaţa muncii existând deja o largă paletă de activităţi care necesită
competenţe explicit europene.
- Amplificarea cooperării internaţionale, stabilită cu instituţii de învăţământ din
Franţa, Italia, Germania, Ucraina, Polonia etc., participarea la programe de mobilităţi de tip
Socrates, Leonardo ş. a. în vederea extinderii bazei de formare şi informare a viitorilor
specialişti în domeniul studiilor europene din cadrul facultăţii sucevene.
- Pregătirea studenţilor români din regiunea Cernăuţi, Transcarpatia sau Republica
Moldova, într-un climat spiritual integrator, european.
- Pregătirea de specialişti pentru structurile Euroregiunilor „Carpatica” şi „Prutul de
Sus” , din care judeţul Suceava face parte.
Misiunea de cercetare:
- Analiza, interpretarea şi, eventual, influenţarea proceselor cu impact regional la
graniţa de nord-est a României, în vecinătatea Ucrainei, Republicii Moldova, Rusiei, Poloniei
etc.;
- Creşterea ponderii cercetării efectuate pe bază de granturi din cadrul Catedrei de
Istorie şi Relaţii internaţionale;
- Racordarea tematicii de cercetare la cerinţele naţionale şi ale Uniunii Europene;
- Încurajarea programului de cooperări interne şi internaţionale în domeniul
cercetării;
- Încurajarea participării la competiţii pentru obţinerea de granturi finanţate de
organismele naţionale şi europene;
- Creşterea gradului de dotare a unităţilor de cercetare, crearea bazei de date privind
cercetarea pe INTRANET şi INTERNET;
- Realizarea unui program coerent de iniţiere şi implicare a studenţilor din cadrul
cercurilor profesionale în activitatea de cercetare ştiinţifică;
- Crearea cadrului motivaţional pentru participarea cadrelor didactice la cercetare;
- Iniţierea unei publicaţii ştiinţifice de profil.

