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Universitatea Națiunilor Unite 

(UNU) este o componentă 

autonomă a Adunării Generale 

a ONU dedicată generării și 

transferului de cunoștințe și 

consolidării capacităților 

relevante pentru problemele 

globale de securitate, 

dezvoltare și bunăstare umană. 

Universitatea operează printr-o 

rețea mondială de centre de 

cercetare și formare, programe, 

coordonate de Centrul ONU din 

Tokyo.  

Programe de master 

Universitatea Națiunilor Unite (UNU) oferă studenților de la masterat o experiență 

postuniversitară inegalabilă, fiind încurajați să întreprindă cercetări alături de savanţii, 

experții Organizației Națiunilor Unite în domeniile mandatate de Carta Universității a 

Națiunilor Unite. Studenții UNU beneficiază de oportunități educaționale oferite de 

sistemul global al universității format din 15 instituţii specializate. Programele de master 

ale UNU sunt deschise atât absolvenților recenţi ai unui program de licență, cât și 

absolvenților cu mai mulți ani de experiență în muncă. UNU pregătește studenții pentru 

avansarea la un program de doctorat, precum și angajarea în câmpul de muncă în cadrul 

Națiunile Unite și alte organizații internaționale. Solicitanții trebuie să demonstreze că au 

absolvit un program de licență acreditat (sau echivalent) de la o instituție recunoscută de 

învățământ superior. 

Procedurile de aplicare diferă în funcție de program și institut. Dacă sunteți interesat de 

unul dintre programele de master publicitate pe acest site, vă rugăm să contactați direct 

institutul relevant pentru orice întrebări. 

CENTRUL  

DE DOCUMENTARE ONU, 

BŞ USARB 

http://www.unu.edu/


https://collections.unu.edu/ 

„Colecțiile UNU” este un depozit instituțional al Universității Națiunilor Unite. Acest 

serviciu permite membrilor comunității UNU să publice informații științifice relevante în

acces deschis și gratuit la conținutul sau la datele bibliografice ale unei mari varietăți de

documente, cum ar fi cărți, capitole din cărţi, articole din reviste, rapoarte anuale, și alte 

rezultate de cercetare ale Universității Națiunilor Unite. „Colecțiile UNU” permit 

utilizatorilor să găsească în mod convenabil referințe la mii de documente, făcând 

cercetarea mai simplă și mai eficientă. 

https://globalewaste.org/ 

În iulie 2020 a fost publicat The 

GLOBAL E-WASTE MONITOR 2020 

(Monitorul Global de E-Deșeuri 2020), 

ediția a treia, unde este arătat o 

creștere globală continuă în generarea 

de deșeuri electronice. 

Monitorul global de e-deșeuri 

2020 oferă o imagine de ansamblu 

privind deșeurile electronice, eforturile 

internaționale pentru atingerea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

Raportul oferă o analiză națională și 

regională a cantităților de e-deșeuri, a instrumentelor legislative și face previziuni până în 

2030. De asemenea, încurajează factorii de decizie să se implice activ în activitățile de 

măsurare și monitorizare a deșeurilor electronice şi să folosească un cadru metodologic 

recunoscut internațional. Elocvente sunt exemplele: China, cu 10,1 milioane de tone, a fost 

cel mai mare contribuitor la e-deșeuri, Statele Unite au ocupat locul doi cu 6,9 milioane 

de tone, India - locul trei cu 3,2 milioane de tone. În anul trecut, aceste trei țări au 

reprezentat aproape 38% din deșeurile electronice din lume. Noul raport prevede, de 

asemenea, că deșeurile electronice globale - produsele aruncate cu baterie vor ajunge 

la 74 de milioane de tone până în 2030, aproape o dublare a deșeurilor electronice în 

doar 16 ani. 
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