
SECŢIUNEA II: Identitate și dialog intercultural

Secţiunea va trata subiecte subsumate conceptelor „națiune”, „cultură” și „migrație”, cu accent 

pe influenţele asupra consolidării identităţii indivizilor şi popoarelor și a dialogului intercultural. 

Din perspectivă psihologică și socială, sunt abordate teme privind generaţiile, personalitatea şi 

leadership-ul, modalităţile de influenţă socială şi perspective ale gândirii de grup.

Responsabil secţiune: Florentina Hăhăianu

Adresă de e-mail: florentina.hahaianu@animv.ro

SECŢIUNEA III: Rolul României în arhitectura de securitate europeană și 

euroatlantică

În cadrul acestei secţiuni vor fi abordate o serie de aspecte relevante referitoare la rolul 

României în cadrul Uniunii Europene; evoluţia mediului de securitate în Eurasia; contracararea 

ameninţărilor hibride şi consolidarea rezilienţei statelor membre ale Uniunii Europene şi NATO; 

relansarea competiţiei geostrategice între Statele Unite ale Americii, China şi Federaţia Rusă.

Responsabil secţiune: Dragoș Ardeleanu 

Adresă de e-mail: dragos.ardeleanu@animv.ro

SECŢIUNEA IV: Limbi străine

Subiectele abordate în cadrul acestei secțiuni se vor înscrie în tematica generală a conferinței.

                             Responsabil secţiune:  Cătălin Tecucianu

                             Adresă de e-mail: catalin.tecucianu@animv.ro

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

                             Lector univ. dr. Florentina Hăhăianu

                             Lector univ. dr. Ardeleanu Dragoș

                             Lector univ. dr. Teodor Bogdan

                             Lector univ. dr. Tecucianu Cătălin

COMITETUL ORGANIZATORIC 

                             Conf.univ.dr. Mihalache Veronica

                             Conf.univ.dr. Niță Cristian

                             Erhan Irina

                             Popa Adrian

                             Student Ciufu Andreea

                             

PROGRAM

Joi, 4 aprilie 2019

00                     
 14 Primirea, cazarea şi masa de prânz pentru studenţii p  articipanţi şi  

 cadrele didactice îndrumătoare
00  0016 – 19    Timp la dispoziţie pentru pregătirea activităţii
00              19  Cină 

Vineri, 5 aprilie 2019   

00 0007 – 08                  Mic dejun
00  3009 – 09                 Deschiderea lucrărilor ANISTUD 2019

Cuvântul de deschidere – Rectorul Academiei Naţionale 
              de Informaţii „Mihai Viteazul”

Prezentarea mesajelor de salut ale participanţilor 
30 00  09  – 10 Pauză de cafea
00 30 10  – 11 Dezbateri pe secţiuni
30 00 11 – 12                    Pauză de cafea
00 45                                    12  – 13 Dezbateri pe secţiuni
00 0014 – 15                    Masa de prânz
00 3015  – 16               Concluzii
30 0017 – 19                   Festivitatea de premiere
00  0019 – 22               Cină festivă

 

Sâmbătă, 6 aprilie 2019

30  3007 –  08                  Mic dejun
3008                    Plecarea participanţilor

SECŢIUNI

SECŢIUNEA I: Istorie şi modernitate în intelligence

În cadrul secţiunii pot fi abordate subiecte circumscrise istoriei militare şi a structurilor de 

intelligence, procesului de modernizare instituţională, necesităţii de adaptare a serviciilor de 

informaţii în format UE și NATO la dinamica riscurilor de securitate şi anticiparea principalelor 

direcţii de evoluţie a activităţii de intelligence, precum şi preocupărilor dezvoltării culturii de 

securitate. Tematica propusă nu este una exhaustivă și nu limitează opțiunile participanților.

      Responsabil secţiune:  Bogdan Teodor

      Adresă de e-mail: bogdan.teodor@animv.ro


