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Universitatea Hyperion din Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi 

Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità 
Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), a lansat pe 14 iunie 2014 proiectul european 
„DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomaţie Culturală.  

În cadrul activităţilor din proiect, echipa de management îi invită pe cei interesaţi în data de 12 
februarie 2015 la sediul Universităţii Hyperion, din Calea Călăraşilor , nr. 169, sector 3, Bucureşti, 
etajul 2, sala 2.5, între orele 16-20 să participe la Masa Rotundă 3 cu tema: Organizarea 
activităţii de pilotare a modulelor masteratului „Diplomacy”. 

Obiectivul general al proiectului „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomaţie 
Culturală presupune dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar şi inovativ la nivel 
mondial, în domeniul Diplomaţiei Culturale, pentru îmbunătăţirea formării de calitate a resurselor 
umane şi dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat. 

Ca obiective specifice se menţionează oferirea de servicii îmbunătăţite pentru studenţi 
prin crearea unui program masteral în Diplomaţie Culturală; crearea şi dezvoltarea reţelei 
„DIPLOMACY” cu sprijinul actorilor relevanţi (universităţi, mediul de afaceri, autorităţi publice); 
promovarea inovării şi îmbunătăţirea capacităţii universităţii solicitante de a susţine dezvoltarea 
economică şi socială; extinderea oportunităţilor de învăţare şi asigurarea unor servicii de 
documentare îmbunătăţite pentru cei 210 studenţi din grupul ţintă. 

Probleme ce vor fi dezbătute: 
1. Stabilirea conţinutului, structurii şi formei cursurilor. 
2. Discutarea formei fişei şi programei analitice a modulelor. 
3. Prezentarea celor 5 chestionare de validare/evaluare (Experţii implicaţi) 
4. Prezentarea concluziilor privind studiile realizate. 

Participanţi la această masă rotundă: Experţii pe termen lung şi scurt din partea 
Universităţii Hyperion, Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo 
Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), 
Partenerii sociali invitaţi şi reprezentaţi ai studenţilor şi masteranzilor din cadrul specializărilor 
cuprinse în caracteristicile Grupului Ţintă 1. 


