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STUDII DE DEZVOLTARE 
INTERNAŢIONALĂ ŞI ETICA 
RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

FACULTATEA DE FILOSOFIE
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Înscrie-te acum la admitere.filosofie.unibuc.ro 



Programul de master SDIERI tratează sistematic problematica schimbărilor 
climatice, care reprezintă cea mai mare provocare de nivel global la adresa 
sistemelor economice, sociale și de mediu din secolul nostru.

Un al doilea pilon al programului, definitoriu pentru Facultatea de Filosofie, este 
reflecția etică asupra consecințelor schimbărilor climatice (cu probleme ale acțiunii 
colective la nivel global, dreptate inter-generațională și etica relațiilor cu alte specii și 
cu habitate unice).

Cel de-al treilea pilon al programului SDIERI este studiul dezvoltării internaționale, 
adică al modalităților și mecanismelor de susținere a dezvoltării economice și sociale 
a țărilor și comunităților din lumea în curs de dezvoltare. Contextul schimbărilor 
climatice ridică probleme noi de ordin moral, economic și juridic pentru țările sărace, 
cu potențial crescut pentru conflicte internaționale și inter-regionale (de exemplu, 
pentru acces la resurse de apă potabilă), migrație internațională, etc.
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Ajutorul extern, calitatea guvernanței, sănătatea, educaţia, drepturile omului, egalitatea de 
gen, prevenirea dezastrelor, economia și mediul sunt temele care privesc dezvoltarea 
internațională şi fac parte din substanţa acesteia. Dezvoltarea internațională are în vedere 
politici de creare a capacităţilor și structurilor instituționale, precum şi aspecte normative de 
ordin etic, juridic și cultural (etica relaţiilor internaţionale, drepturile omului etc), care 
reflectă substanța teoretică propusă de acest program de studii.

Dat fiind caracterul multi- şi inter-disciplinar al studiilor de dezvoltare, programul SDIERI 
poate fi urmat de absolvenţi ai studiilor de licenţă din domenii foarte diferite: filosofie şi 
ştiinţe umaniste, economie şi medicină, ştiinţe ale educaţiei şi ştiinţe tehnice, ştiinţe politice, 
sociologie, drept, geografie şi ştiinţe ale naturii, etc.

Cursanții vor dobândi în cursul studiilor competenţele necesare angajării în proiecte, 
programe și instituții de dezvoltare internaţională, de reflecție și evaluare etică, precum și de 
elaborare, analiză și implementare de politici publice cu impact climatic și de dezvoltare 
regională și internațională.

Programul de master SDIERI
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Sesiunea septembrie 2020

Oportunități de carieră

Înscrieri pe aplicația online 
– recomandată (reducere a taxei de înscriere cu 25% pentru înscrierea online a candidaților) 
02 - 17 septembrie 2020 (în data de 17 septembrie 2020 înscrierile se fac până la ora 14:00)

Pentru înscrierile online accesați linkul admitere.filosofie.unibuc.ro

Înscrieri la sediul Facultății de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204) 
02 - 17 septembrie 2020 (luni - vineri: 9:00-14:00)

Perioada de confirmare a locului
23 - 25 septembrie 2020

+ Expert sau consultant în studii de dezvoltare şi relaţii internaţionale
+ Specialist în politici publice
+ Consultant în etică politică și socială
+ Expert sau funcţionar în cadrul organizaţiilor neguvernamentale internaţionale, 
   al agenţiilor din sistemul Naţiunilor Unite sau al agenţiilor de dezvoltare 
   multi-laterale şi bilaterale

Facultatea de Filosofie oferă programe de master acreditate, multi- și inter-disciplinare, cu 
predare în română şi engleză. Toate programele facultății asigură o educație solidă în 
domenii care combină gândirea critice şi viziunea strategică cu pregătirea pentru a face faţă 
cu succes provocărilor din instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, publice sau 
private.



Prof. dr. Constantin Stoenescu
Prof. dr. Constantin Stoenescu este doctor în filosofie al Universității din București din 1999, 
cu o teză de epistemologie și filosofia limbajului. Activitatea sa de cercetare în domeniul 
filosofiei teoretice s-a concentrat asupra epistemologiei, filosofiei ştiinţei și managementului 
cunoașterii. De asemenea, Constantin Stoenescu este specialist în etica mediului și 
sustenabilitate și a coordonat sau participat la diverse proiecte de cercetare dedicate acestor 
teme. În perioada 2008-2016 a fost prodecan al Facultății de Filosofie.

Lect. dr. Constantin Vică
Lect. dr. Constantin Vică este doctor în filosofie al Universității din București din anul 2011, 
cu o teză de filosofie practică în domeniul internetului şi al tehnologiei web. Activitatea sa se 
concentrează asupra aspectelor etice ale proprietății intelectuale, eticii și politicii noilor 
tehnologii, diverselor problematici de etică aplicată, precum şi dezvoltării noilor media în 
contextul comunicării interculturale. Este cercetător afiliat Centrului de Cercetare în Etică 
Aplicată şi, de asemenea, director adjunct şi editor online al acestuia.

Prof. dr. Viorel Vizureanu
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu este doctor în filosofie al Universității din București din anul 
2005, cu o teză la intersecția dintre istoria logicii şi istoria filosofiei. Pe lângă activitatea de 
cercetare pe teme de filosofie europeană modernă, cu un interes special pentru sistemul 
filosofic al lui Descartes, Profesorul Vizureanu a adus contribuții la istoria logicii românești și, 
mai recent, la înțelegerea impactului globalizării asupra identităților culturale. A fost 
prodecan al Facultății între 2012 și 2019, an în care a devenit decan al facultății.

Lect. dr. Emilian Mihailov
Lect. univ. dr. Emilian Mihailov este doctor în filosofie al Universității din București din anul 
2012 cu o teză despre filosofia morală a lui Kant. Interesele sale de cercetare vizează etica 
aplicată, filosofia morală analitică, etica lui Kant, psihologia morală și neuroetică.  Activitatea 
sa didactică se axează pe disciplinele Teorii etice, Etică aplicată şi Istoria ideilor. Activitatea sa 
de cercetare se concentrează în prezent pe problematica implicaţiilor psihologiei morale 
experimentale şi ale neuroştiinţei asupra normativităţii şi eticii aplicate. Este în prezent 
Director Executiv al CCEA şi, în această calitate, contribuie la dezvoltarea de parteneriate şi 
proiecte cu universităţi şi centre de cercetare ca Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics şi 
Institute of Biomedical Ethics din Basel.

Conf. dr. Dorina Pătrunsu
Dorina Pătrunsu este lector dr. la Facultatea de Filosofie, în cadrul Departamentului de 
Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Universitatea din București, unde predă cursuri şi ține 
seminare de filosofie politică şi socială, de filosofie a științelor sociale, de analiză 
instituțională și decizie rațională, instituții și organizații. Este Doctor în Filosofie din 2010, cu 
o teză de doctorat intitulată „Eficacitate sau democrație? Dileme filosofice privind rolul 
instituțiilor politice”, în prezent fiind preocupată nu numai de teme conexe de cercetare, 
cum ar fi dilemele și paradoxurile sistemelor democratice, chestiunea dezirabilității 
democrațiilor reflective sau deliberative, dar și de teme de actualitate, cum ar fi dificultățile 
proiectului european de integrare, democratizarea statelor postcomuniste, privatizarea 
instituțiilor publice, eficacitatea deciziilor publice.

Prof. dr. Adrian-Paul Iliescu
Adrian-Paul Iliescu a studiat filosofia între 1972-1976 şi a obținut titlul de doctor în 1983, cu 
o teză de filosofia limbajului. Din 1990 predă la Facultatea de Filosofie a Universităţii 
Bucureşti; a fost Senior Visiting Fellow la mai multe universităţi sau institute occidentale: St 
John’s College, Universitatea din Cambridge; Facultatea de Filosofie de la Universitatea din 
Bielefeld (Bursier al Fundaţiei Alexander von Humboldt); Institutul pentru Știinţele Omului 
din Viena ş.a. A conferenţiat la universități din Anglia, Germania, Austria, Franţa, Belgia, 
Ungaria. A fost, de asemenea, Fellow al Colegiului Noua Europă din Bucureşti. Este autorul a 
zeci de articole şi eseuri apărute în publicaţii de specialitate sau în reviste culturale. Este 
editorul a numeroase volume de specialitate şi traducătorul unor filosofi ca Wittgenstein, 
David Hume, John Stuart Mill, Michael Oakeshott, F. A. Hayek.

Profesorii programului de Master 
SDIERI - Facultatea de Filosofie
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Dr. Roxana Bojariu
Roxana Bojariu este doctor în fizică al Universității din București. În prezent, este 
coordonator al secției de climatologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie 
(ANM). Dr. Roxana Bojariu a colaborat la realizarea rapoartelor Grupului 
Interguvernamental pentru studiul Schimbării Climatice (IPCC), publicate în 2007 și 2013. 

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu
Prof. dr. Romulus Brâncoveanu este doctor în filosofie al Universității din București din 1996, 
cu o teză de filosofia științelor sociale. Are o bogată experiență de cercetare în domeniile 
filosofiei politice, managementului cunoașterii și filosofiei educației. A fost decanul facultății 
din 2008 până în 2020, calitate în care a asigurat managementul tuturor programelor de 
studii și cercetare ale Facultății de Filosofie. Prof. Brâncoveanu este, de asemenea, chair 
holder al Catedrei UNESCO pentru Schimburi Inter-culturale și Inter-religioase, precum și 
redactor șef al publicației academice Public Reason.

Assoc. prof. Simona Davidescu
Dr. Simona Davidescu este lector la Universitatea din York (Marea Britanie), unde predă 
politici publice. Este specializată în politicile energetice și de mediu ale Uniunii Europene, în 
special din țările din Europa Centrală și de Est. Înainte de a se muta în York, a fost lector la 
Universitatea din Aberystwyth (2008-2010) și Teaching Fellow in Environmental Politics la 
Universitatea din Southampton (2010-2011). Este cercetător asociat în cadrul Institutului 
EU-Asia de la ESSCA (Angers, Franța) și face parte din mai multe rețele de cercetare privind 
politicile energetice, dezvoltarea durabilă și economia verde ale UACES CRN și ECPR.

Conf. dr. Radu Dudău
Conf. dr. Radu Dudău predă Relații Internaționale la Universitatea București. Este absolvent 
al Facultăților de Fizică și de Filozofie ale Universității din Iași. Are un doctorat în filozofie de 
la Universitatea Konstanz (Germania) și un doctorat în științe politice (relații internaționale) 
de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). A fost bursier Fulbright în 
2004, la Centrul de Filosofia Științei al Universității din Pittsburgh, și în 2011 la Harvard 
Kennedy School of Government (2011). De asemenea, a fost visiting fellow la Danish 
Institute of International Relations (Copenhaga, 2006) și bursier OSI/FCO-Chevening la 
Universitatea din Oxford (1999-2000). Din 2006 până în 2010 a fost director adjunct la 
Institutul Diplomatic Român al Ministerului Afacerilor Externe, iar în prezent este 
președintele Energy Policy Group, cel mai important think tank independent specializat în 
politici energetice și climatice din România.



Prof. dr. Constantin Stoenescu
Prof. dr. Constantin Stoenescu este doctor în filosofie al Universității din București din 1999, 
cu o teză de epistemologie și filosofia limbajului. Activitatea sa de cercetare în domeniul 
filosofiei teoretice s-a concentrat asupra epistemologiei, filosofiei ştiinţei și managementului 
cunoașterii. De asemenea, Constantin Stoenescu este specialist în etica mediului și 
sustenabilitate și a coordonat sau participat la diverse proiecte de cercetare dedicate acestor 
teme. În perioada 2008-2016 a fost prodecan al Facultății de Filosofie.

Lect. dr. Constantin Vică
Lect. dr. Constantin Vică este doctor în filosofie al Universității din București din anul 2011, 
cu o teză de filosofie practică în domeniul internetului şi al tehnologiei web. Activitatea sa se 
concentrează asupra aspectelor etice ale proprietății intelectuale, eticii și politicii noilor 
tehnologii, diverselor problematici de etică aplicată, precum şi dezvoltării noilor media în 
contextul comunicării interculturale. Este cercetător afiliat Centrului de Cercetare în Etică 
Aplicată şi, de asemenea, director adjunct şi editor online al acestuia.

Prof. dr. Viorel Vizureanu
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu este doctor în filosofie al Universității din București din anul 
2005, cu o teză la intersecția dintre istoria logicii şi istoria filosofiei. Pe lângă activitatea de 
cercetare pe teme de filosofie europeană modernă, cu un interes special pentru sistemul 
filosofic al lui Descartes, Profesorul Vizureanu a adus contribuții la istoria logicii românești și, 
mai recent, la înțelegerea impactului globalizării asupra identităților culturale. A fost 
prodecan al Facultății între 2012 și 2019, an în care a devenit decan al facultății.
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Lect. dr. Emilian Mihailov
Lect. univ. dr. Emilian Mihailov este doctor în filosofie al Universității din București din anul 
2012 cu o teză despre filosofia morală a lui Kant. Interesele sale de cercetare vizează etica 
aplicată, filosofia morală analitică, etica lui Kant, psihologia morală și neuroetică.  Activitatea 
sa didactică se axează pe disciplinele Teorii etice, Etică aplicată şi Istoria ideilor. Activitatea sa 
de cercetare se concentrează în prezent pe problematica implicaţiilor psihologiei morale 
experimentale şi ale neuroştiinţei asupra normativităţii şi eticii aplicate. Este în prezent 
Director Executiv al CCEA şi, în această calitate, contribuie la dezvoltarea de parteneriate şi 
proiecte cu universităţi şi centre de cercetare ca Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics şi 
Institute of Biomedical Ethics din Basel.

Conf. dr. Dorina Pătrunsu
Dorina Pătrunsu este lector dr. la Facultatea de Filosofie, în cadrul Departamentului de 
Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Universitatea din București, unde predă cursuri şi ține 
seminare de filosofie politică şi socială, de filosofie a științelor sociale, de analiză 
instituțională și decizie rațională, instituții și organizații. Este Doctor în Filosofie din 2010, cu 
o teză de doctorat intitulată „Eficacitate sau democrație? Dileme filosofice privind rolul 
instituțiilor politice”, în prezent fiind preocupată nu numai de teme conexe de cercetare, 
cum ar fi dilemele și paradoxurile sistemelor democratice, chestiunea dezirabilității 
democrațiilor reflective sau deliberative, dar și de teme de actualitate, cum ar fi dificultățile 
proiectului european de integrare, democratizarea statelor postcomuniste, privatizarea 
instituțiilor publice, eficacitatea deciziilor publice.

Prof. dr. Adrian-Paul Iliescu
Adrian-Paul Iliescu a studiat filosofia între 1972-1976 şi a obținut titlul de doctor în 1983, cu 
o teză de filosofia limbajului. Din 1990 predă la Facultatea de Filosofie a Universităţii 
Bucureşti; a fost Senior Visiting Fellow la mai multe universităţi sau institute occidentale: St 
John’s College, Universitatea din Cambridge; Facultatea de Filosofie de la Universitatea din 
Bielefeld (Bursier al Fundaţiei Alexander von Humboldt); Institutul pentru Știinţele Omului 
din Viena ş.a. A conferenţiat la universități din Anglia, Germania, Austria, Franţa, Belgia, 
Ungaria. A fost, de asemenea, Fellow al Colegiului Noua Europă din Bucureşti. Este autorul a 
zeci de articole şi eseuri apărute în publicaţii de specialitate sau în reviste culturale. Este 
editorul a numeroase volume de specialitate şi traducătorul unor filosofi ca Wittgenstein, 
David Hume, John Stuart Mill, Michael Oakeshott, F. A. Hayek.

Dr. Roxana Bojariu
Roxana Bojariu este doctor în fizică al Universității din București. În prezent, este 
coordonator al secției de climatologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie 
(ANM). Dr. Roxana Bojariu a colaborat la realizarea rapoartelor Grupului 
Interguvernamental pentru studiul Schimbării Climatice (IPCC), publicate în 2007 și 2013. 

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu
Prof. dr. Romulus Brâncoveanu este doctor în filosofie al Universității din București din 1996, 
cu o teză de filosofia științelor sociale. Are o bogată experiență de cercetare în domeniile 
filosofiei politice, managementului cunoașterii și filosofiei educației. A fost decanul facultății 
din 2008 până în 2020, calitate în care a asigurat managementul tuturor programelor de 
studii și cercetare ale Facultății de Filosofie. Prof. Brâncoveanu este, de asemenea, chair 
holder al Catedrei UNESCO pentru Schimburi Inter-culturale și Inter-religioase, precum și 
redactor șef al publicației academice Public Reason.

Assoc. prof. Simona Davidescu
Dr. Simona Davidescu este lector la Universitatea din York (Marea Britanie), unde predă 
politici publice. Este specializată în politicile energetice și de mediu ale Uniunii Europene, în 
special din țările din Europa Centrală și de Est. Înainte de a se muta în York, a fost lector la 
Universitatea din Aberystwyth (2008-2010) și Teaching Fellow in Environmental Politics la 
Universitatea din Southampton (2010-2011). Este cercetător asociat în cadrul Institutului 
EU-Asia de la ESSCA (Angers, Franța) și face parte din mai multe rețele de cercetare privind 
politicile energetice, dezvoltarea durabilă și economia verde ale UACES CRN și ECPR.

Conf. dr. Radu Dudău
Conf. dr. Radu Dudău predă Relații Internaționale la Universitatea București. Este absolvent 
al Facultăților de Fizică și de Filozofie ale Universității din Iași. Are un doctorat în filozofie de 
la Universitatea Konstanz (Germania) și un doctorat în științe politice (relații internaționale) 
de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). A fost bursier Fulbright în 
2004, la Centrul de Filosofia Științei al Universității din Pittsburgh, și în 2011 la Harvard 
Kennedy School of Government (2011). De asemenea, a fost visiting fellow la Danish 
Institute of International Relations (Copenhaga, 2006) și bursier OSI/FCO-Chevening la 
Universitatea din Oxford (1999-2000). Din 2006 până în 2010 a fost director adjunct la 
Institutul Diplomatic Român al Ministerului Afacerilor Externe, iar în prezent este 
președintele Energy Policy Group, cel mai important think tank independent specializat în 
politici energetice și climatice din România.
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Prof. dr. Constantin Stoenescu
Prof. dr. Constantin Stoenescu este doctor în filosofie al Universității din București din 1999, 
cu o teză de epistemologie și filosofia limbajului. Activitatea sa de cercetare în domeniul 
filosofiei teoretice s-a concentrat asupra epistemologiei, filosofiei ştiinţei și managementului 
cunoașterii. De asemenea, Constantin Stoenescu este specialist în etica mediului și 
sustenabilitate și a coordonat sau participat la diverse proiecte de cercetare dedicate acestor 
teme. În perioada 2008-2016 a fost prodecan al Facultății de Filosofie.

Lect. dr. Constantin Vică
Lect. dr. Constantin Vică este doctor în filosofie al Universității din București din anul 2011, 
cu o teză de filosofie practică în domeniul internetului şi al tehnologiei web. Activitatea sa se 
concentrează asupra aspectelor etice ale proprietății intelectuale, eticii și politicii noilor 
tehnologii, diverselor problematici de etică aplicată, precum şi dezvoltării noilor media în 
contextul comunicării interculturale. Este cercetător afiliat Centrului de Cercetare în Etică 
Aplicată şi, de asemenea, director adjunct şi editor online al acestuia.

Prof. dr. Viorel Vizureanu
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu este doctor în filosofie al Universității din București din anul 
2005, cu o teză la intersecția dintre istoria logicii şi istoria filosofiei. Pe lângă activitatea de 
cercetare pe teme de filosofie europeană modernă, cu un interes special pentru sistemul 
filosofic al lui Descartes, Profesorul Vizureanu a adus contribuții la istoria logicii românești și, 
mai recent, la înțelegerea impactului globalizării asupra identităților culturale. A fost 
prodecan al Facultății între 2012 și 2019, an în care a devenit decan al facultății.

Lect. dr. Emilian Mihailov
Lect. univ. dr. Emilian Mihailov este doctor în filosofie al Universității din București din anul 
2012 cu o teză despre filosofia morală a lui Kant. Interesele sale de cercetare vizează etica 
aplicată, filosofia morală analitică, etica lui Kant, psihologia morală și neuroetică.  Activitatea 
sa didactică se axează pe disciplinele Teorii etice, Etică aplicată şi Istoria ideilor. Activitatea sa 
de cercetare se concentrează în prezent pe problematica implicaţiilor psihologiei morale 
experimentale şi ale neuroştiinţei asupra normativităţii şi eticii aplicate. Este în prezent 
Director Executiv al CCEA şi, în această calitate, contribuie la dezvoltarea de parteneriate şi 
proiecte cu universităţi şi centre de cercetare ca Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics şi 
Institute of Biomedical Ethics din Basel.

Conf. dr. Dorina Pătrunsu
Dorina Pătrunsu este lector dr. la Facultatea de Filosofie, în cadrul Departamentului de 
Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Universitatea din București, unde predă cursuri şi ține 
seminare de filosofie politică şi socială, de filosofie a științelor sociale, de analiză 
instituțională și decizie rațională, instituții și organizații. Este Doctor în Filosofie din 2010, cu 
o teză de doctorat intitulată „Eficacitate sau democrație? Dileme filosofice privind rolul 
instituțiilor politice”, în prezent fiind preocupată nu numai de teme conexe de cercetare, 
cum ar fi dilemele și paradoxurile sistemelor democratice, chestiunea dezirabilității 
democrațiilor reflective sau deliberative, dar și de teme de actualitate, cum ar fi dificultățile 
proiectului european de integrare, democratizarea statelor postcomuniste, privatizarea 
instituțiilor publice, eficacitatea deciziilor publice.

Prof. dr. Adrian-Paul Iliescu
Adrian-Paul Iliescu a studiat filosofia între 1972-1976 şi a obținut titlul de doctor în 1983, cu 
o teză de filosofia limbajului. Din 1990 predă la Facultatea de Filosofie a Universităţii 
Bucureşti; a fost Senior Visiting Fellow la mai multe universităţi sau institute occidentale: St 
John’s College, Universitatea din Cambridge; Facultatea de Filosofie de la Universitatea din 
Bielefeld (Bursier al Fundaţiei Alexander von Humboldt); Institutul pentru Știinţele Omului 
din Viena ş.a. A conferenţiat la universități din Anglia, Germania, Austria, Franţa, Belgia, 
Ungaria. A fost, de asemenea, Fellow al Colegiului Noua Europă din Bucureşti. Este autorul a 
zeci de articole şi eseuri apărute în publicaţii de specialitate sau în reviste culturale. Este 
editorul a numeroase volume de specialitate şi traducătorul unor filosofi ca Wittgenstein, 
David Hume, John Stuart Mill, Michael Oakeshott, F. A. Hayek.

Dr. Roxana Bojariu
Roxana Bojariu este doctor în fizică al Universității din București. În prezent, este 
coordonator al secției de climatologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie 
(ANM). Dr. Roxana Bojariu a colaborat la realizarea rapoartelor Grupului 
Interguvernamental pentru studiul Schimbării Climatice (IPCC), publicate în 2007 și 2013. 

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu
Prof. dr. Romulus Brâncoveanu este doctor în filosofie al Universității din București din 1996, 
cu o teză de filosofia științelor sociale. Are o bogată experiență de cercetare în domeniile 
filosofiei politice, managementului cunoașterii și filosofiei educației. A fost decanul facultății 
din 2008 până în 2020, calitate în care a asigurat managementul tuturor programelor de 
studii și cercetare ale Facultății de Filosofie. Prof. Brâncoveanu este, de asemenea, chair 
holder al Catedrei UNESCO pentru Schimburi Inter-culturale și Inter-religioase, precum și 
redactor șef al publicației academice Public Reason.

Assoc. prof. Simona Davidescu
Dr. Simona Davidescu este lector la Universitatea din York (Marea Britanie), unde predă 
politici publice. Este specializată în politicile energetice și de mediu ale Uniunii Europene, în 
special din țările din Europa Centrală și de Est. Înainte de a se muta în York, a fost lector la 
Universitatea din Aberystwyth (2008-2010) și Teaching Fellow in Environmental Politics la 
Universitatea din Southampton (2010-2011). Este cercetător asociat în cadrul Institutului 
EU-Asia de la ESSCA (Angers, Franța) și face parte din mai multe rețele de cercetare privind 
politicile energetice, dezvoltarea durabilă și economia verde ale UACES CRN și ECPR.

Conf. dr. Radu Dudău
Conf. dr. Radu Dudău predă Relații Internaționale la Universitatea București. Este absolvent 
al Facultăților de Fizică și de Filozofie ale Universității din Iași. Are un doctorat în filozofie de 
la Universitatea Konstanz (Germania) și un doctorat în științe politice (relații internaționale) 
de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). A fost bursier Fulbright în 
2004, la Centrul de Filosofia Științei al Universității din Pittsburgh, și în 2011 la Harvard 
Kennedy School of Government (2011). De asemenea, a fost visiting fellow la Danish 
Institute of International Relations (Copenhaga, 2006) și bursier OSI/FCO-Chevening la 
Universitatea din Oxford (1999-2000). Din 2006 până în 2010 a fost director adjunct la 
Institutul Diplomatic Român al Ministerului Afacerilor Externe, iar în prezent este 
președintele Energy Policy Group, cel mai important think tank independent specializat în 
politici energetice și climatice din România.



Structura programului de master

An I  Semestru I  
    
+ Analiză și argumentare în etică
+ Dezvoltare și instituții   
+ Etică socială și politică   
+ Etică și integritate academică  
+ Practică de specialitate 
  
     

An I  Semestru II   

+ Sustenabilitate globală
   și politici energetice
+ Fundamentele științei climatice

+ Etica relațiilor internaționale  
+ Schimbări climatice: 
   prevenire și adaptare
+ Practică de specialitate 
 
      

An I I Semestru I
    
+ Etica mediului și dezvoltare durabilă 
+ Teorii și strategii ale dezvoltării 
   internaționale
+ Teoria organizațiilor internaționale.   
   Organizații europene
+ Practică de specialitate 
 
      

An II Semestru II 
     
+ Etica drepturilor omului
+ Egalitate și gen    
+ Globalizarea și problemele 
   dezvoltării internaționale
+ Practică de specialitate

 
    
Lect. dr. Emilian Mihailov
Conf. dr. Dorina Pătrunsu  
Prof. dr. Adrian Paul Iliescu  
- 
-
  
     

   
Assoc. Prof. Simona Davidescu, 
Dept. of Politics, University of York
Dr. Roxana Bojariu, Administrația 
Națională de Meteorologie
Conf. dr. Radu Dudău  
Conf. dr. Radu Dudău

-
 
      

  
Prof. dr. Constantin Stoenescu
Lect. dr. Constantin Vică

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu

-
 
      

 
     
Prof. dr. Romulus Brâncoveanu
Conf. dr. Dorina Pătrunsu   
Prof. dr. Viorel Vizureanu

-
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