Curriculum Vitae

IINFORMAŢII PERSONALE

Amira Sawan

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Martie - Noiembrie 2017

Şcoala Europeană "Ovidiu Şincai" - Editia a XIII-a
Institutul Social-Democrat (ISD) „Ovidiu Șincai”

28-30 octombrie 2016

Academia Europeană pentru Tineri Lideri politici
OMV Petrom

Aprilie - Iulie 2016

Bursa Friedrich-Ebert - Stiftung Romania
FES România

01/10/2015 – 28/09/2020

Doctorat în Relații Internaționale
SNSPA - Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
Titlu lucrare doctorat : „Securitizarea frontierelor Uniunii Europene în
contextul crizei refugiaților sirieni. Nevoia de regândire a politicii
europene privind azilul şi migrația”

23/05/2014–25/05/2014

Curs Expert Achiziții Publice
Macro Structural Consulting, Bucureşti (România)

04/04/2014–06/04/2014

Curs Expert Accesare Fonduri Europene
Macro Structural Consulting, Bucureşti (România)

01/10/2013–09/07/2015

Master în Analiza şi Soluţionarea Conflictelor
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană- SNSPA, Bucureşti
(România)
Competențe cognitive și instrumentale
▪ Cunoaşterea conceptelor de bază referitoare la actorii şi structura relaţiilor internaţionale
şi a principalelor teorii în domeniu
▪ Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de criză,conflict,risc,gestionarea crizelor,unitate de
decizie, luarea deciziilor,prevenirea,soluţionarea şi reconstrucţia post-conflict
▪ Dobândirea de cunoştinţe despre modelele de analiză, modurile de interpretarea
evoluţiei crizelor şi a ocaziilor pentru luarea deciziilor, precum şi despre modelele de
soluţionarea conflictelor internaţionale
▪ Cunoaşterea activităţii şi a raporturilor între organizaţiile internaţionale,instituţii şi politici
publice
▪ Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenului juridic internaţional prin asimilarea
mecanismelor de elaborare şi respectarea dreptului public internaţional şi prin
identificarea modului de reflectare a normelor internaționale în dreptul intern.
Titlu lucrare disertație: „România stat graniță NATO. Perspective geopolitice actuale
după anexarea Crimeei”

17/12/14
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01/10/2013–09/07/2015

Master în Diplomaţie şi Negocieri
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană- SNSPA, Bucureşti
(România)
Competenţe generale dobândite:
▪ Deţinerea terminologiei specifice diplomaţiei şi negocierilor şi adaptarea acesteia la
diverse contexte profesionale
▪ Deţinerea cunoştinţelor despre metodele cantitative, calitative şi mixte aplicabile în
investigarea domeniului diplomaţiei şi negocierilor;
▪ Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi parcurgere a principalelor resurse bibliografice din
domeniul diplomaţiei şi negocierii;
▪ Dezvoltarea abilităţilor de identificarea surselor partinente şi veridice de date
▪ Aplicarea metodelor de documentare şi de analiză primară a datelor privind soluţionarea
unei anumite problematici din domeniul diplomaţiei şi negocierii;
▪ Găsirea unor soluţii adecvate şi abilitatea de luare a deciziilor bazate pe date viabile în
situații reale specifice.
Titlu lucrare disertație: „Diplomația refugiaților în Uniunea Europeană. Cazul
refugiaților sirieni”

01/10/2010–03/07/2013

Diplomă de Licentă în Ştiinţe Politice
Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii SNSPA, Bucureşti (România)
Principalele domenii de studiu și cercetare:
Teorie și Filozofie Politică, Politică Comparată, Studii Europene, Politicile Uniunii Europene,
Instituțiile Uniunii Europene, Politica Centrului și Estului Europei și Studiul Democrației și al
Minorităților.
Titlu lucrare de licență: „Primăvara Arabă. Noi perspective a politicii de azil a Uniunii
Europene”

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
01/02/2016-Prezent

Consilier IA în cadrul SGP FEADR ROIF PM
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), București (România)

01/09/2015-01/10/2018

Asistent de proiect în cadrul Centrului de Excelenţă „In and out: Understanding the
European Union beyond its borders”.
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană (SNSPA), București
(România)
Website: http://europolity.eu/in-out-centre-of-excelence/

09/02/2015 – Prezent

Consilier birou parlamentar
Camera Deputaților, Parlamentul României, Bucureşti (România)

17/12/14
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Internship în cadrul Biroului Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

06/05/2014–30/06/2014

Ministerul Afacerilor de Externe, Bucureşti (România)
▪ organizarea şi desfăşurare a celui de-al treilea seminar ASEM, intitulat: Water
Management - Fostering Prosperity and Stability Through (Inter)Regional Cooperationdesfăşurat între 2-3 iunie 2014, laTulcea
▪ realizarea unei fișe sintetice ce cuprindea eventualele posibilități de finanțare pentru
proiectele posibile sub egida SUERD
▪ pregătirea dosarului ministrului de Externe în vederea participării la Forumul anual
SUERD de la Viena
▪ implicarea desfășurarea activităților zilnice ale Biroului SUERD.

Asistent Coordonator Structură de Sprijin

01/11/2013–01/01/2014

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Bucureşti (România)
▪ asistarea coordonatorului structurii de sprijin și contribuirea la îndeplinirea sarcinilor
necesare pentru implementarea proiectului "Economia socială, o soluție pentru mediul
înconjurător " în zona de activitate, precum și a condițiilor de implementare a proiectului
conform prevederilor din Ghidul Specific, normelor și instrucțiunilor AMPOSDRU și a
deciziilor adoptate în cadrul echipei de management de proiect,
▪ am contribuit la buna desfășurare a campaniei de informare și a programului de formare
a persoanelor aflate în dificultate și care urmau să asigure funcționarea întreprinderii
sociale
▪ organizarea conferințelor și întâlnirilor publice locale și regionale din domeniul economiei
sociale din cadrul proiectului, contribuind totodată la promovarea acestui proiect, a
organizației și a finanțatorului.
COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Arabă

A2

A2

Participare la
conversaţie
A2

Engleză

C1

C1

Franceză

A2

Germană
Spaniolă
Competenţe de comunicare

SCRIERE

Discurs oral
A2

A2

C1

C1

C1

A2

A1

A1

A1

A1

A2

A1

A1

A2

B2

B2

B1

B1

B1

bune abilităţi de comunicare dobândite din activităţile derulate de-a lungul timpului
excelente abilităţi de interacţiune cu oamenii,diplomaţie,tact
bun negociator
abilități de persuasiune

17/12/14
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

spirit organizatoric
capacitate de analiză şi sinteză
capacităţi decizionale
aptitudini de coordonare
management eficient al timpului și respectare a termenelor limită
capacitatea de a analiza sarcini şi responsabilităţi
capacitatea de a lucra în echipă și de monitorizare a lucrului în echipă
spirit de evaluare şi îmbunătăţire

Competenţe dobândite la locul
de muncă

seriozitate
eficienţă
viziune
flexibilitate
proactivitate
orientarea spre rezultat
comportament adecvat
comunicare eficientă
dorinţa de a învăţa și de a mă dezvolta continuu

Competenţe informatice

foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™(Word™, Excel™, PowerPoint™);
abilități de utilizare a procesoarelor de texte şi a altor aplicaţii, precum şi aI Internetului.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Voluntariat

▪ 3 - 23 aprilie 2011: voluntariat în cadrul proiectului "I'm gypsy, I'm proud", inţiat de
Fundația Bright Light
▪ Februarie - aprilie 2012 și mai 2012- martie 2013 voluntar al Asociaţiei Salvaţi
Dunărea şi Delta, în cadrul proiectului "Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă"
▪ 26 - 28 aprilie 2012: voluntar în cadrul celei de-a opta ediție a Conferinţelor ministeriale a
Procesului Bologna şi cea de-a treia ediţie a Bologna Policy Forum, eveniment organzat
de Ministerul Educaţiei, ce s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului şi Palatul Victoria
▪ 4 martie - 31 mai 2013: voluntar în cadrul Asociaţiei Grupul Român pentru Apărarea
Drepturilor Omului, având misiunea de a monotoriza îndeaproape procesul de
revizuire al Constituției.
▪ Octombrie 2014 – Octombrie 2017: Voluntar în cadrul Centrului pentru Studii Europene
al Departamentului pentru Relații Internaționale şi Integrare Europeană - SNSPA

Youth Exchange

▪ 7-15 mai 2011: exchange desfăşurat în Polonia, în cadrul proiectului "Eco-Friendly
Factory",la care au fost prezenţi participanţi din ţări precum Polonia, România, Lituania,
Italia, Portugalia
▪ 19- 28 iulie 2013: exchange desfăşurat în Italia la Torino, în cadrul proiectului
"Conflicts,democracy,culture and identity-me,myself and we",reunind participanţi
din state precum: Italia, Armenia, Georgia,Republica Moldova şi Slovenia.

17/12/14
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Publicații

▪ Amira SAWAN, Raluca Georgiana SĂFTESCU, "TOWARDS THE SUNSET OF EURUSSIA STRATEGIC PARTNERSHIP?", Europoliy-Continuity and Change in the
European Governance, Vol. 8, Nr. 2, 2014, pp 133-148.
▪ Amira SAWAN, Raluca Georgiana SĂFTESCU, "Long term strategies for Romania:
Where are we heading to?", Europolity-Continuity and Change in the European
Governance, Vol. 8, Nr. 1, 2014, pp 67-82.
▪ Amira Sawan, „THE EU POLICIES FOR REFUGEE INTEGRATION. THE FAILURE
OF MULTICULTURALISM?”, in Romanian Journal of International Relations and
European Studies, Vol. 4, no. 1/ 2016
▪ Amira SAWAN, „IS EUROPEAN UNION A FORTRESS FOR REFUGEES FROM
MENA REGION?”, in Interconnectivity and EU Foreign Policy Making, Editura Tritonic,
Bucuresti, 2017
▪ Amira SAWAN, „The EU relations with Syria: institutional framework, regional
framework, cooperation- institutional reform, Assad, ISIS and the refugee crisis,
way ahead”, in STRUCTURES OF INTERCONNECTIVITY
IN THE EU’S
NEIGHBOURHOOD: MAIN FACTORS THAT SHAPED THE IMPLEMENTATION OF
THE ENP, editura Tritonic, Bucuresti, 2018

Proiecte

Permis de conducere

17/12/14

-

Pe data de 20 ianuarie 2012,am participat în cadrul unei simulări de Consiliu
European, organizat de către Centrul "Policy....making of" din cadrul SNSPA, având
drept temă "Soluţionarea problemelor generatoare de conflicte interstatale: cazul
România-Franţa", ca reprezentant al societății civile.

-

Co-inițiator al MAEDRI - proiect al studenților de la Masteratul de Diplomație și
Negocieri,dedicat masteranzilor pasionați de relații internaționale, menit să simuleze
activitatea de comunicare a Ministerului de Externe.

-

Am contribuit la redactarea cererii de finanțare a proiectului
In and Out:
Understanding the European Union Beyond Its Borders, finanțat prin programul
Erasmus + pentru înființarea unui Centru de Excelență Jean Monnet în cadrul
SNSPA..

-

Am făcut parte din echipa de elaborare a Manualului de proceduri privind punerea în
aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr.
14859/19.10.2016 privind verificările specifice necesare în implementarea tehnică și
financiară a submăsurii 4.3- Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole și silvice- componenta infrastructura de irigații.
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