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PREZENTARE VORBITORI

Sergiu Mişcoiu este conferențiar universitar în cadrul Facultății de Studii

Europene (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca). Este doctor și abilitat în
ştiinţe politice al Universităţii Paris-Est, doctor în istorie al Universităţii
Babeş-Bolyai şi conducător de doctorate la aceste două universități. A condus
Departamentul de Relații Internaționale al acestei facultăți între iunie 2012 și
ianuarie 2016, iar din martie 2016 este Directorul Centrului de Cooperări
Internaționale al Universităţii Babeş-Bolyai. Domeniile sale de interes sunt
teoriile constructiviste şi discursive aplicate formării şi funcţionării
comunităţilor politice şi, mai ales, emergenţei grupurilor radicale, populiste şi
extremiste, precum și tranziția politică și democratizarea în lumea francofonă
(în special în Franța și Africa centrală și de Vest).

Alina Simona Rusu este conferențiar universitar în cadrul
Departamentului de Psihopedagogie Specială si prodecan al Facultăţii
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Din anul 2014, este coordonator al
Biroului pentru Studenţi cu Dizabilităţi ale Universităţii Babeş-Bolyai
(centre.ubbcluj.ro/bsd). De asemenea, este membru în Biroul de
Conducere al Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică al UBB.

Magda Illyes este lector la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. În
calitatea sa de colaborator al Centrului de Cooperări Internaţionale răspunde
de relaţiile Universităţii cu instituţiile de învăţământ superior din Ungaria.
Lucrând mai ales cu linia maghiară cunoaşte structura şi procedurile acesteia,
precum şi sistemul de învăţământ din Ungaria, motivaţiile şi aşteptările
studenţilor ce sosesc de acolo.

Adina Fodor este, din 2009, coordonatoarea Biroului de Acorduri
Interuniversitare din cadrul Centrului de Cooperări Internaționale al
Universității Babeș-Bolyai. Absolventă de filologie (engleză și franceză), cu un
doctorat în istorie, lucrează în principal cu instituții din Asia Centrală și Turcia.
Stagiilor de perfecționare din Uniunea Europeană și Asia li se adaugă și un
stagiu de cercetare doctorală la Paris. Cu pasiune pentru predare și formarea
continuă, Adina a susținut cursuri, prezentări și sesiuni de formare atât în
mediul academic, cât și în cel privat. Interesele sale sunt canalizate în
domeniile de leadership, diversitate culturală și relații internaționale.

Ioana Florea are studii de științe economice, studii europene, științe politice
și studii culturale la Universitatea Babeș-Bolyai și Westfälische-WilhelmsUniversität Münster, Germania și Doctorat în Istorie la Universitatea BabeșBolyai cu stagiu de mobilitate la Universitatea Regensburg. A fost membră în
Proiectul Example of Excellence for Joint Degree Programme Development in
South Eastern Europe, 2009-2012, în cadrul Tempus. Pe parcursul activității
sale a efectuat stagii de perfecționare profesională în domeniul relațiilor
internaționale la Universitățile Pisa, Italia, Lisabona și Porto, Portugalia,
Canterbury şi Regent’s London, Marea Britanie.

Anca Kiss lucrează în cadrul Centrului de Cooperări Internaționale, în
colaborarea cu Peninsula Iberică, America Latină, Israel, țările anglofone și țări
scandinave. În perioada 2010-2012, a fost delegată ca asistent la Cabinetul
Rectorului, dobândind experiență și în domeniul strict administrativ al
universității. Până în 2014, Anca Kiss a fost director adjunct al Centrului
Cultural Brazilian, pe care l-a organizat în parteneriat cu instituții din Brazilia
încă din anul 2011. Studiile sale în limbi străine și relații internaționale,
precum și experiența de peste 9 ani în domeniu, relevă rezultate foarte bune
în relațiile academice inter-instituționale cu universități și centre culturale din
zonele de responsabilitate.
Claudia-Valentina Gîdea, absolventă a Facultăţii de Studii Europene, are un
parcurs profesional spectaculos prin mobilităţi de studii şi de perfecţionare în
Franţa, Belgia, Algeria. A predat Comunicare diplomatică (în limba franceză) la
Facultatea de Studii Europene, este co-fondator al Centrului de reuşită
universitară şi al Centrului de studii africane la Universitatea Babeş-Bolyai. Din
anul 2012 este responsabil de cooperările francofone la Centrul de Cooperări
Internaţionale, implicându-se în dezvoltarea şi promovarea francofoniei la
Universitatea Babeş-Bolyai.

Mihaela Bogdan a studiat cultură și civilizație slavă la Universitatea BabeșBolyai și Institutul A.S. Pușkin din Moscova, Federația Rusă. A beneficiat de
stagii de perfecționare în spațiul slav (Universitatea Pedagogică din Cracovia,
Universitatea M.I. Lomonosov din Moscova, Universitatea de Stat din SanktPetersburg și Universitatea de Stat din Minsk). Din 2012 face parte din echipa
Centrului Rus Cluj, iar din 2013, se ocupă, în cadrul Centrului de Cooperări
Internaționale, de cooperările UBB cu universități din Europa Centrală și de
Est și din spațiul ex-sovietic, de asemenea de cooperările cu universităţi din
Asia Centrală, Caucaz şi India.
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În funcție de propunerile și discuțiile din cadrul cursului, vom mai atrage și alți vorbitori.

