
S.I.S.E.C. la Bruxelles – 2005 
 
 
Deplasare la Bruxelles – vizită de lucru la ULB, IEE, Instituţiile Europene
 
Perioada: 25 – 30 aprilie 2005; perioada de deplasare 23.04 – 01.05 
Participanţi:  - grup de 10 studenţi anul II SISEC 
Organizatori: - prof. univ. dr. Grigore SILAŞI, director SISEC; 

- responsabil de proiect – persoană de contact. 
 
 
Finanţarea acoperă:  
 

- transportul cu autocar dus – întors Timişoara – Bruxelles; 
- cazarea la Bruxelles, la Centre sportif de la Forêt de Soignes (aparţinând de ULB), 

camere cu 4–5 paturi, grup sanitar comun; în funcţie de disponibilităţi se va organiza 
cazarea în alte spaţii ale ULB; 

- micul dejun pe toată perioada deplasării (va fi servit în spaţiile ULB din Campusul 
Solbosh); 

- abonamentul de transport în comun pentru perioada şederii, valabil pe toate liniile 
în zona metropolitană; 

- o cină festivă la un restaurant tradiţional din centrul Bruxelles-ului (nu se includ 
băuturile comandate în afara menu-ului comun comandat), alături de partenerii 
SISEC de la Bruxelles. 

 
 
Finanţarea nu acoperă: 
 

- costul asigurării medicale de călătorie în străinătate, obligatorie; 
- intrarea la muzee pe parcursul deplasării, în Bruxelles, Luxembourg, eventual 

Brugge, Leuven, Lille, în funcţie de programul stabilit de comun acord; 
- hrana şi băuturile din timpul zilei, respectiv prânz şi cină (cu excepţia cinei festive) – 

costul prânzului în restaurantul universitar din Bruxelles – aproximativ 5 Euro; în 
cazul vizitei la Lille, prânzul se va servi la restaurantul universitar – cost aproximativ 
3 Euro; 

- costul deplasării la Luxembourg. 
 
 
Programul (de principiu, urmează a fi comunicat cel definitiv în timp util): 
 

- vizită la Université Libre de Bruxelles; prezentarea facilităţilor, programelor; întâlnire 
cu profesori de la ULB; prezentarea Reţelei Academice ODYSSEUS de Studii 
Juridice ale Migraţiei şi Azilului; 

- studiu în Biblioteca Centrală a ULB în vederea documentării pentru proiectul de 
disertaţie în vederea absolvirii SISEC; 

- asistare la anumite cursuri cu tematică europeană incluse în curricula Facultăţii de 
Drept a ULB (în funcţie de disponibilitate); 

- vizită la Parlamentul European; primirea de către un oficial al PE; 
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- vizită la Comisia Europeană – diferite Direcţii Generale, întâlnire cu oficiali ai CE; 
- vizite la alte instituţii europene, în funcţie de disponibilitate; 
- vizită la Institut d’Etudes Europeénnes, ULB (Bruxelles) – Centrul de Excelenţă 

„Jean Monnet”, corespondentul SISEC; 
- organizarea unei dezbateri împreună cu studenţi şi profesori de la IEE (Institutul 

de Studii Europene) pe o tematică europeană aleasă de comun acord; 
- vizită prin Bruxelles – oraşul turistic, capitala europeană, centrul de excelenţă în 

învăţământul european; 
- vizită la Luxembourg cu ocazia semnării Tratatului de Aderare a României la 

Uniunea Europeană; 
 
 
Condiţii de eligibilitate pentru studenţii SISEC:  
 
Pentru a fi acceptat în vederea efectuării deplasării la Bruxelles, cu finanţare din partea 
SISEC – Programul „Jean Monnet”, studenţii SISEC trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii de eligibilitate: 
 

1. student în anul II SISEC; 
2. bun cunoscător al limbii engleze sau franceze, oral şi scris (posibilitate de studiu 

şi lucru în limba străină respectivă); 
3. exprimarea intenţiei de participare, în scris, în termen, conform metodologiei stabilite 

de organizatori; întocmirea unui dosar de candidatură; 
4. prezentarea în termenul stabilit al unui eseu, întocmit în limba engleză sau 

franceză, în conformitate cu cerinţele enunţate la capitolul ÎNTOCMIREA ESEULUI; 
5. selecţia urmată de validarea participării de către Comisia didactică a SISEC, în 

baza evaluării fondului şi formei eseului prezentat de candidat; în anumite cazuri, 
candidatului îi se poate solicita prezentarea la un interviu care se va desfăşura în 
limba străină aleasă; 

6. îndeplinirea condiţiilor legale de părăsire a ţării (paşaport valabil, asigurare, etc.). 
 
Note:  - Participarea studenţilor la deplasarea la Bruxelles, finalizată cu publicarea 
proiectului/referatului/raportului, va fi recunoscută ca activitate practică, urmând a fi 
validată de către conducerea SISEC prin acordarea creditelor academice corespunzătoare 
practicii obligatorii prevăzute în curricula pentru anul I.  
 
 
Dosarul de participare va cuprinde: 
 

1. CV academic, întocmit în limba engleză (sau franceză, după caz), cu respectarea 
strictă a specificului anglofon, respectiv francofon; 

2. Eseu în limba engleză sau franceză, cu respectarea cerinţelor impuse (format 
electronic şi printed copy); 

 
 
ÎNTOCMIREA ESEULUI:  
 
Pentru participarea la deplasarea în vizita în lucru, studenţii SISEC trebuie să răspundă în 
conţinutul eseului său, întocmit în limba engleză sau franceză, la următoarele probleme: 
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1. De ce am eu nevoie de Uniunea Europeană? 
2. De are nevoie Uniunea Europeană de mine? 
3. tratarea la alegere a unui subiect, după cum urmează: 
- dacă ar fi depins de mine, ce aş fi făcut pentru a finaliza la termen negocierile 

României cu UE în vederea aderării; cum aş fi făcut acest lucru? 
- ce voi face eu primul lucru după aderarea efectivă a României la Uniunea 

Europeană? 
- după 2007, emigrez sau nu? De ce da, de ce nu? Care sunt opţiunile mele? 
Fiecare răspuns, indiferent de subiectul ales, trebuie argumentat corespunzător. 

 
Eseul trebuie să aibă o lungime de minim două pagini A4 (subiectele urmând a fi tratate 
în proporţie aproximativ egală), urmând a fi tipărit cu caractere tip „Arial”, dimensiune 12, la 
1 rând, margini 2cm pe toate laturile. Atenţie la acurateţea literară şi gramaticală a textului 
în limba străină aleasă! Se intenţionează ca, anterior deplasării la Bruxelles, textele 
întocmite de studenţii SISEC să fie incluse într-o broşură, o „carte de vizită a SISEC, a 
UVT şi a studenţilor români”, broşură ce va fi oferită la Bruxelles oficialilor Comisiei 
Europene, Parlamentului European, reprezentanţilor ULB, IEE, oficialilor Ambasadei 
României şi Delegaţiei Permanente a României pe lângă Instituţiile Europene şi NATO. 
Eseul va fi depus la dosarul de candidatură în termenul stabilit atât în format tipărit (hard 
copy), cât şi electronic (transferat de dischetă sau suport USB, respectiv transmis pe e-
mail la adresa ce urmează a fi comunicată în timp util). 
 
 
COMISIA DIDACTICĂ: 
 

- prof. univ. dr. Grigore SILAŞI, director SISEC 
- prof. univ. dr. Ioan PETRIŞOR 
- conf. univ. dr. Constantin CHEVEREŞAN 
- conf. univ. dr. Mihaela PASAT 
- conf. univ. dr. Anne GUILLERMOU  
- lect. univ. dr. Sorin CIUTACU  
- lect. univ. dr. Dan MOGA 
- lect. univ. drd. Eva FORIKA 
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