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Conținutul unității de curs: 

Migrația: fenomen internațional. 

Migrația spre UE: cauze și conjuncturi. Migrația în UE după al II-lea război mondial. 

Politicile migraționiste restrictive în procesul de integrare europeană. 

Criza migraționistă din 2015 și impactul asupra UE. 

Politicile comune ale UE în domeniul migrației. Legislația UE în domeniul migrației și azilului. 

Instituțiile UE: rolul în gestionarea migrației. 

Partidele naționaliste de dreapta din statele UE și migrația: studii de caz. 

Studiu de caz: Turcia și UE: managementul refugiaților. 

Noul pact al migrației. Poziția statelor UE. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul va putea demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe: opera cu 

noțiuni, termeni și concepte specifice problematicii migrației; cunoaște și înțelege instrumentele, bunele practici și 

esența politicii europene de migrație și azil; cunoaște ce s-a făcut până în 2015, ce s-a schimbat și ce măsuri se 

întreprind după 2015 în sfera politicii europene de migrație și azil; identifica cauzele și conjuncturile apariției și 

intensificării fenomenului migrației, cât și factorii care determină migrația; înțelege impactul crizei migrației asupra 

UE; evalua modul de gestionare a problemei migrației în UE și în statele membre și principalii actori; înțelege și 

reflecta asupra provocărilor care pot apărea în procesul de implementare a politicii migraționiste a UE la nivel 

național; explica poziția statelor membre în problema migrației; sesiza importanța cooperării dintre state în procesul 

de gestionare a migrației; expune argumentat și convingător tezele proprii; lansa discuții, promova idei vis-a-vis de 

gestionarea migrației; participa la/organiza dezbateri privind anumite aspecte ale migrației; asuma roluri de lideri de 

stat, factori de decizie și propune soluții etc.; întreprinde independent cercetări, scrie eseuri/articole, prezenta și 

argumenta punctele de vedere proprii..    
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