Comunicat de presa

Lansare proiectului “Formarea tinerilor experti romani in domeniul dezvoltarii
internationale”

Data: 5 februarie 2014
Asociatia Romana pentru Cooperare
Cooperar si Dezvoltare Internationala (ARCADIA) anunta
lansarea proiectului “Formarea tinerilor experti romani in domeniul dezvoltarii
internationale”, proiect finantat de
d Ministerul Afacerilor Externe din bugetul de Asistenta
Oficiala pentru Dezvoltare (AOD) si implementat de ARCADIA, in parteneriat cu
Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare
Dezvoltare- Biroul Regional Bratislava.
Scopul proiectului este de a contribui la formarea de resurse umane specializate in politica de
cooperare internationala pentru dezvoltare,
dezvoltare raspunzand nevoilor
oilor de orientare in cariera a
masteranzilor romani interesati de acest domeniu.
domeniu
Principalele activitati ale proiectului sunt:
1. Elaborarea studiului “Profilul expertului roman activ
ctiv in domeniul cooperarii si
dezvoltarii internationale”;
internationale
2. Organizarea unui concurs de propuneri de proiecte de cercetare
cetare pe tema politicii de
cooperare internationala pentru dezvoltare a Romaniei in vederea finantarii unor vizite
de cercetare in tarile partenere prioritare, beneficiare ale asistentei tehnice acordate
aco
de
Romania;
3. Organizarea unei conferinte academice internationale in cadrul careia vor fi
prezentate lucrarile masteranzilor care au beneficiat de bursele pentru efectuarea
vizitelor de cercetare;
4. Organizarea a 2 sesiuni de instruire (Cluj-Napoca si Bucuresti) pentru studenti prin
care se doreste dezvoltarea unor abilitati practice necesare implicarii in domeniul
cooperarii si dezvoltarii internationale;
5. Organizarea unui program de mentorat pentru masteranzi focusat pe orientarea in
cariera; astfel masteranzii vor putea intra in legatura cu experti romani activi pe

subiectul si zona geografica de interes pentru ei pentru a beneficia de indrumare in
i
vederea inceperii unei cariere in domeniu.
6. Lansarea primului numar al Romanian International Development Review;
Proiectul se desfasoara in perioada decembrie 2013-noiembrie 2014, in Romania.
Prin stimularea cercetarii, a schimbului inter-generational si prin dezvoltarea unor abilitati
specifice domeniului de activitate in randul viitorilor experti in cooperare si dezvoltare
internationala, ARCADIA contribuie la consolidarea comunitatii de experti romani
roma care lucreaza
in domeniul cooperarii si dezvoltarii internationale si implicit la dezvoltarea capacitatii Romaniei
de acordare a asistentei tehnice pentru dezvoltare. Politica de cooperare internationala pentru
dezvoltare consta in sprijinul acordat tarilor in curs de dezvoltare -tari
tari cu venit mic si mediu
mediupentru promovarea bunastarii si dezvoltarii lor economice, sociale, politice si de mediu.
medi
Pentru informatii suplimentare va invitam sa contactati pe:
Diana Rusu, Manager proiect, diana.rusu@arcadianetwork.org

ARCADIA - Asociatia Romana pentru Cooperare si Dezvoltare Internationala are ca scop principal dezvoltarea
unei comunitati a specialistilor romani activi in domeniul cooperarii si dezvoltarii internationale atat la nivel academic
cat si profesional. Prin proiectele sale asociatia doreste sa contribuie la promovarea acestui domeniu in Romania si la
specializarea resurselor umane care manifesta un interes deosebit fata de aceasta activitate. ARCADIA este astfel
direct implicata in sustinerea unei retele-resursa
retele resursa de specialisti romani in domeniul cooperarii si dezvoltarii
internationale si in sustinerea programelor de pregatire a unei noi generatii de experti in domeniu.
Platforma online NING: www.arcadianetwork.ning.com
Pagina de facebook ARCADIA: https://www.facebook.com/arcadia.org?ref=hl\
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Website asociatie: www.arcadianetwok.org

