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RAMONA ALEXANDRA NEAGOȘ 

Curriculum Vitae  

EDUCAŢIE 

Doctorat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 2011-2014 
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca  
În teza de doctorat, sub coordonarea prof.univ.dr. Vasile Puşcaş, Profesor Ad Personam Jean Monnet Chair, 
Unversitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Cluj-Napoca, am examinat conexiunea dintre interdependenţa asimetrică, mediere și 
conflict în Uniunea Europeană, aspect care, până în prezent,  a reprezentat subiectul unei reduse cercetări 
sistemaRce. 

Mobilitate Erasmus la nivel doctoral, 2013 
Metropolitan University, Praga 
În sementrul de mobilitate Erasmus, am fost membru al comunităţii academice al Departamentului de Relaţii 
Internaţionale şi Studii Europene al Universităţii Metropolitan din Praga. Pe durata acestei perioade, sub 
coordonarea directă a prof. univ. dr. Mitchell Belfer, director al Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Studii 
Europene, am conturat granițele cercetării, aducând  structura tezei de doctorat la un nivel operațional.  

Masterat în Managmentul Crizelor şi Conflictelor (în limba engleză), 2011 
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, 
Cluj-Napoca 
Rezultatele examenului de finalizare a studiilor (Examenul de disertaţie) 8. 83 

Ca parte a programului de masterat, am urmat cursuri precum Analiza conflictelor, Negociere şi mediere, Metode 
alternaRve de soluţionare amiabilă a conflictelor, Procese decizionale, Teorii organizaţionale, Planificare strategică. 
În teza de disertaţie, sub coordonarea prof. univ. dr. Virgil Târău, am analizat eficienţa eforturilor de mediere 
întreprinse de Egipt în conflictul din Fâşia Gaza. 

Licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 2007  
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca  
Rezultatele examenului de licenţă 9. 25 

Pe durata studiilor universitare de licenţă, am urmat o varietate de cursuri, începând de la Economie generală, 
Sisteme economice comparate, Istoria relaţiilor internaţionale, Istoria Europei, Ideea europeană, Construcţie 
europeană la Teoria şi negocierea conflictelor, Analiza conflictelor internaționale, Bazele managmentului, Drept 
internaţional public, Integrare economică europeană. Coordonator Lucrare de licență: Conf.dr. Laura-Maria Herța. 

În perioada 18.08 – 29.08. 2005, am efectuat un stagiu de pracRcă în cadrul Ministerului Integrării Europene – 
Direcţia Evaluarea PregăMrii pentru Aderare. 



SIMPOZIOANE, CONFERINŢE ŞI ŞCOLI DE VARĂ 

Seminariile de vară Olympia, 2012 
Olympia | Grecia 
Seminariile de vară Olympia reprezintă un program annual internaţional postuniversitar în domeniul studiilor de 
pace şi conflict organizat de Navarino Network, o iniţiaRvă de PoliRci Publice cu sediul în Salonic, Grecia, cu sprijinul 
a numeroase universităţi şi fundaţii, printre care se numără şi Universitatea Yale, Universitatea din Macedonia, 
InsRtutul de Relaţii Internaţionale al Universităţii Panteion din Atena. 
Programul a constat în 10 zile lucrătoare de acRvităţi de predare la nivel înalt în cadrul cărora au fost delimitate 
atent patru zone aparţinând domeniului studiilor privind conflictul şi violenţa poliRcă. 
 Aceste partu zone au fost tratate în profunzime de profesori de nivel internaţional precum Stathis Kalyvas asupra 
micro fundaţiilor războaielor civile, Erica Chenoweth asupra logicii strategice a non-violenţei, Richard Jackson 
asupra terorismului şi metode de combatere a terorismului, sau Eileen Babbig asupra Negocierii şi Medierii 
Internaţionale. 

Conferinţa anuală privind Diplomaţia Culturală 2012: “Puterea Artelor şi a Culturii în 
Promovarea Democraţiei & Păcii Globale” 
The Institute for Cultural Diplomacy | Berlin 
În 13 -16 Decembrie 2012 am parRcipat la Conferinţa anuală privind Diplomaţia culturală. ObiecRvul acestei 
conferinţe a fost trecerea în revistă, dezbaterea şi evaluarea celor mai semnificaRve dezvoltări ale anului 2012 din 
domeniul Diplomaţiei Culturale. Conferinţa a reunit foşR şi actuali şefi de state ţi de guverne, dar şi demnitari 
incluzând grupuri interdisciplinare de parRcipanţi, oficiali guvernamentali şi dimplomaRci, oameni de şRinţă, arRşR, 
jurnalişR, reprezentanţi ai societăţii civile, parRcipanţi din sectorul privat şi studenţi.  

Sesiune de Cominicări Ştiinţifice, “Governance, Intelligence and Security in the 21st 
Century”  
Facultate de Istorie, Universitatea Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca 
În 11 mai 2012, am parRcipat la sesiunea de comunicări şRinţifice cu parRcipare internaţională “Governance, 
Intelligence and Security in the 21st Century”. Scopul acestei sesiuni a fost acela de a discuta diverse aspecte ale 
chesRunilor privind guvernaţa globală, securitate şi studii strategice. În cadrul acestei conferinţe am prezentat 
lucrarea cu Rtlul „The Tasks of Conflict ResoluMon at the Beginning of the New Decade.” 

Conferinţa Internaţională Interdisciplinară „Challenges of Transition: the Post-communist 
Experience(s)” 
Universitatea Bucureşti | Facultatea de Ştiinţe Politice 
Ca parRcipant, în 31 mai, 2014, la conferinţa  Internaţională interdisciplinară „Challenges of TransiMon: the Post-
communist Experience(s)”, am prezentat lucrarea cu Rtlul „A syntheMc theoreMcal approach on the role of culture 
in the EU enlargement to CEE.” 

Conferinţa Internaţională „Disintegration and Integration in East-Central Europe” 
Universitatea Babeş-Bolyai | Facultatea de Studii Europene 



Ca parRcipant în 23-25 octombrie 2014, la conferinţa  Internaţională „DisintegraMon and IntegraMon in East-
Central Europe”, am prezentat lucrarea cu Rtlul „An analysis of the efficiency of interdependencies managment in 
the context of Intergovernmentalism and Communitarianism.” 

Membru al Institutului de Cercetări Europene (ICE),  
Universitatea Babes-Bolyai | Cluj-Napoca 
Ca membru al InsRtutului de Cercetări Europene, am parRcipat la organizarea Conferinţei Internaţionale   
“GlobalizaMon and the New Economies” din 8-9, Octombrie 2013, la Universitatea Babes-Bolyai, Romania, prin 
pregăRrea materialelor informaRve pentru parRcipanţi şi am contribuit la realizarea broşurii pentru conferinţă. În 
acest scop am lucrat sub supravegherea prof.univ.dr. Vasile Puşcaş şi a doamnei Josephine Chesterton, parRcipant şi 
membru al echipei de organizare a conferinţei. 

Conferinţa privind Situaţia Politică Actuală din Israel şi Orientul Mijlociu / The Current 
Political Situation in Israel and the Middle East, Czech-Israeli Relations  
Institutul de Relaţii Internaţionale | Praga  
În 4 iunie, 2013, am parRcipat la dezbaterile publice susţinute de către Yaakov Levy, ambasadorul Statului Israel în 
Republica Cehă. 

Securitatea CCG şi Politica Nucleară / GCC Security and Nuclear Policy 
Universitatea Metropolitan | Praga 
În 24 mai, 2013 am parRcipat la dezbaterile publice susţinute de către Dr. Sami Al Faraj, directorul Centrului de 
Studii Strategice din Kuwait.  

INTERESE DE CERCETARE 

• Mecanisme de management al crizelor şi conflictelor internaționale 
• Mediere Internaţională 
• PoliRci ale Uniunii Europene 
• PoliRci ale Interdependenţei 
• InsRtuţii europene şi internaţionale 
• Analiza conflictelor internaționale 

SSIE BLOG | STUDII DE SECURITATE INTERNAŢIONALĂ / EUROPEANĂ / INTERNATIONAL AND 
EUROPEAN SECURITY STUDIES 
Am creat BLOG-ul SSIE, cu scopul de a organiza un mediu online pentru discuţii de la egal la egal între studenţi, 
oameni de şRinţă şi publicul interesat în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi al Studiilor Europene, precum şi cele 
legate de PoliRca Economică Internaţională, Organizaţii Internaţionale ş.a.m.d. 
Aici am inclus arRcole, recenzii de carte, şi am răspândit şi tradus arRcole în limba română. 
Disponibil la: hgp://jurnalssie.wordpress.com/ 

http://jurnalssie.wordpress.com/


COMPETENŢE PERSONALE 

COMPETENŢE CERCETARE 

• Competenţe de cercetare avansata, incluzând utilizarea bazelor  de date computerizate, ale 
arhivelor computerizate, utilizarea  bibliotecilor, a resurselor de internet. 

• Aptitudini organizatorice, digitale, de comunicare şi interpersonale. 

• Scriere academica - articole științifice publicate în reviste indexate BDI 

• Experienţă în utilizarea Access, Excel , şi a numeroase programe  Windows. 

DATE PERSONALE 

Nume: NEAGOȘ 
Prenume: Ramona Alexandra 
Sex: Feminin 
Naţionalitate: Romanian 
Data naşterii: 1 1 / 0 9 / 1 9 8 4 
Locul naşterii: Cluj-Napoca, România

Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral 

Engleză C1 C1 C1 C1 C1

University of Cambridge Certificate in Advanced English. Council of Europe Level C1

Franceză B1   B1 B1 B1 B1 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 


