
Consolidare democratică sau de-democratizare
Incertitudine într-o lume divergentă

Conferința Școlii Doctorale propune explorarea unor asemenea teme din perspective diferite,
în cadrul următoarelor secțiuni în care aceste perspective să fie abordate:
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1. Consolidarea democratică și design instituțional

2. Buna guvernare: statul responsabil și procesul politicilor

3. Politici ale identității

4. Perspective internaţionale
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„To predict the presence of such movements was simple; to predict which ones would be strong and which ones weak, which 
ones unified and which ones split down the middle, required much more knowledge of national conditions and developments and 
a much more elaborate model of the historical interaction process” 

(Stein Rokkan, 1970)

Uniunea Europeană experimentează șocuri multiple interne și externe. Dezechilibre macroeconomice încă nerecuperate în urma 
crizei economice, incertitudini bugetare, tema refugiaților, tentația iliberală, relațiile cu Rusia, gestionarea problemei ucrainene, 
războiul din Siria, toate amplifică incertitudinea în privința soluțiilor și deciziilor. Ciclul deschis de optimismul neoliberal al anilor 
90, în care consolidarea democrațiilor aducea stabilitate și predictibilitate, pare să se fi încheiat odată cu erodarea continuă a 
funcționării instituțiilor, testând limita disponibilității cetățenilor de a susține proiectele politice colective mari și integratoare. Este 
aceasta o perioadă istorică distinctă care pare să se instaureze chiar dacă va fi necesară trecerea unei perioade de timp până 
efectele vor fi vizibile și coerente? Sau incertitudinea este dată și de fluiditatea și volatilitatea cetățenilor preocupați de preferințe 
divergente în termeni de instituționalizare, legitimitate, eficacitate decizională care denotă o mutație la nivelul preferințelor 
politice contemporane. Pe de o parte, există reacții și proiecte în sensul adâncirii integrării, prin soluții de reformare a funcționării 
proiectului european. Alte opinii sprijină ideea unei Europe decuplate, cu viteze diferite, dată de dinamica diferită a performanței 
regimurilor politice sau dezvoltării aranjamentelor de guvernare. 

Înțelegerea dimensiunii temporale a dinamicii politice ne oferă sensul secvenței istorice prin care dinamica se dezvoltă. Dinamica 
instituțională se poate dezvolta într-un mod incremental, cu lungi perioade de stabilitate, urmate de perioade de schimbări 
radicale; dimensiunea temporală a dinamicii este importantă și din perspectiva înțelegerii tipului de reacție văzut în relație cu 
percepția exterioară a ineficienței și ineficacității aranjamentelor existente: este alinierea temporară sau o aliniere imperfectă între 
dezvoltarea internă a aranjamentelor guvernamentale la șocurile interne sau externe?

Școala Doctorală de Științe Politice a Universității din București vă invită în data de 6 iulie
la Conferința Doctoranzilor cu titlul

„Consolidare democratică sau de-democratizare. Incertitudine într-o lume divergentă”, ediția 2018.

În acest context, invităm colegii din România să exploreze astfel de teme din diverse perspective teoretice și 
să trimită propunerile lor de titlu și un rezumat al lucrării (350 cuvinte), în limba română sau engleză, 

menționând afilierea instituțională, la adresa de e-mail conferința.doctoranzi@gmail.com,
până la data de 1 iulie 2018. Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv.


