ANEXE

Listă lucrări, lector univ. dr. Gabriel Şerban, martie 2011.
•

„Imaginea italienilor în presă, în perioada 1830-1870” – Buletinul Asociaţiei
Istoricilor din Banat şi Transilvania- Istoria astăzi, Cluj-Napoca, februarie
1997;



„Curente şi tendinţe în Partidul Naţional Liberal(1918-1928)”- Buletinul
Asociaţiei Istoricilor din Banat şi Transilvania- Istoria astăzi , Cluj-Napoca,
februarie 1997;
„Eşecul statului bunăstării şi globalizarea” – în Conferinţa internaţională a
Facultăţiilor de Stiinţe Economice, Studii şi articole, 2004;
„Securitatea economică în noul context global” – în Conferinţa internaţională
a Facultăţiilor de Stiinţe Economice, Studii şi articole, 2005;
„Securitatea naţională în noul context global”, în România în spaţiul
euroatlantic. Identitate, securitate şi confruntări doctrinare, Volum Sesiune
de comunicări, 2006;
„Relaţiile dintre România şi Republica Moldova în contextul integrarii
europene”, în Revista Economică Sibiu-Chişinău, oct.2006;
“Elemente ale tranziţiei în România”, în Revista Economică Sibiu-Chişinău,
oct.2007;
“Evoluţia partidelor politice din România”, 1990 – 1996, Studii şi articole.
Universitatea Româno-Germană, Editura univ. Româno-Germane, Sibiu,
2007;
“Modificări la nivelul securităţii statului la începutul sec.XXI”, în Anuarul
Facultăţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Ed.
Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2008;
“Aspects on the international post-crisis system’s remodeling” în Studia
Securitatis, dec.2010;
Teoria Integrării europene, Editura „Alma Mater”, Sibiu, 2003;
Partide politice în regimuri democratice, coautor, Editura Universităţii „
Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2004;
Obiective şi mijloace de realizare a politicii externe, Curs universitar, Ed.
Alma Mater, Sibiu, 2005;
Teorii şi paradigme de politică externă şi diplomaţie, Curs universitar, Ed.
Alma Mater, Sibiu, 2005;
Teorii ale relaţiilor internaţionale, Curs universitar, Ed. Tehnomedia, Sibiu,
2009;
Elemente de politică externă şi diplomaţie, Curs universitar, Ed. Tehnomedia,
Sibiu, 2009
















Participări la Colocvii, Sesiuni de
comunicări, Conferinţe:

o

o

o

o

o

o
o

o

2 – 3 martie 1994 – Sibiu – Sesiunea de comunicări a cadrelor
didactice şi a cercurilor studenţeşti, lucrarea: „Bendis, Diana,
Sanziana – continuitatea tradiţiilor antice”;
1 – 4 mai 1996 – Cluj – Napoca – Sesiune Cercurilor ştiinţifice
studenţeşti, „Rolul Bisericii Greco – Catolice în formarea conştiinţei
naţionale”;
24 mai 1996 – Sibiu – Conferinţa cadrelor didactice şi studenţilor –
„Puncte de vedere noi privind declanşarea celui de – al doilea
război mondial”;
26 – 28 noiembrie 1997 – Alba Iulia – Sesiunea Naţională a
Cercurilor studenţeşti de istorie – „Imaginea italienilor în presa
românească, în perioada 1830-1870”;
11 – 14 decembrie 1997 – Sibiu – Conferinţa Naţională a studenţilor
din facultăţile de istorie – „Curente şi tendinţe în PNL, în primul
deceniu după Marea Unire (1918 – 1928)”;
13 – 15 martie 1998 – Oradea – „Evoluţia internă a PNL, 19301933”;
22 – 24 mai 1998 – Cluj – Napoca , Sesiunea Ştiinţifică a cadrelor
didactice din facultăţile de Ştiinţe Politice –„Neoliberalismul in
programul Partidului Naţional Liberal”;
13 – 15 septembrie 1999 –Poiana Braşov – Participant la Seminarul

o

o
o
o

o

cu tema: „Politici publice-politici educaţionale” organizat de
Fundaţia „Friederich Naumann”;
26 – 28 noiembrie 1999 – Organizator al Seminarului cu tema
„Politici publice liberale”, cu lucrarea, Politici educaţionale în
viziune Liberală;
1 – 4 mai 2004 – Sibiu, Conferinţa Internaţională a economiştilor, cu
lucrarea : Eşecul statului bunăstării şi globalizarea;
12 - 14 mai 2005 - Sibiu - Conferinţa Internaţională a economiştilor,
cu lucrarea: Securitatea economică în noul context global.
27 mai 2006 – Sibiu, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a facultăţii de
Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, cu tema:
România în spaţiul euroatlantic. Identitate, securitate şi confruntări
doctrinare, cu lucrarea: Securitatea naţională în noul context global.
24 mai2008 - Sibiu, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a facultăţii de
Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, cu lucrarea:
Iranul şi geopolitica petrolului înOrientul Mijlociu

