osce.org/moldova

Misiunea OSCE în Moldova invită la o prelegere publică:
susţinută de

Dr. William Hill
de la National War College (Washington)
pe tema

„Viziunile Statelor Unite ale Americii asupra Rusiei
şi conflictelor îngheţate, după august 2008”
Data: 26 septembrie 2008
Ora: 18.00
Locul: ULIM (str. Vlaicu Pârcălab, 52), Aula Magnifica (et. 4), acces liber
Prelegerea va fi susţinută în limba engleză, cu traducere în limba română
Scurtă biografie
Dr. William Hill este în prezent profesor universitar de Studii de Securitate Naţională la National War
Colege din Washington, DC, după ce şi-a încheiat cu ceva timp în urmă cariera în serviciul diplomatic
american. Dr. Hill este specialist pe Rusia şi fosta Uniune Sovietică, relaţiile est-vest şi diplomaţia
europeană multilaterală. El s-a aflat timp de două termene, din ianuarie 2003 până în iulie 2006 şi din
iunie 1999 până în noiembrie 2001, în funcţia de Şef al Misiunii OSCE în Moldova, având ca misiune
negocierea soluţionării politice a conflictului transnistrean şi facilitarea retragerii forţelor militare,
armamentului şi muniţiilor ruse de pe teritoriul Moldovei. Dr. Hill a fost cercetător în Politici Publice la
Woodrow Wilson International Center for Scholars în Washington, DC şi profesor asociat la Institutul
Universităţii Georgetown pentru Studii Diplomatice. Pe parcursul carierei sale diplomatice, a activat la
Moscova, Leningrad, Belgrad, Dhaka şi Delegaţia Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare la Viena. La
Washington, DC, Dr. Hill a deţinut funcţiile de Coordonator CSCE şi Şef pe Analiză pentru Europa de Est
în cadrul Departamentului de Stat, Şef al Redacţiei europene la Vocea Americii, Consilier superior pe
Rusia, Ucraina, Moldova şi Belarus în Oficiul Ministrului Apărării la Pentagon.
Până a intra în serviciul diplomatic, Dr. Hill a fost profesor şi cercetător la Universitatea din California şi
Harvard Russian Research Center. A absolvit istoria la Harvard şi a obţinut gradul de doctor în istoria
Rusiei şi politica internă a Uniunii Sovietice la Universitatea din California în Berkeley, a studiat de
asemenea la Universitatea de Stat din Leningrad şi Universitatea de Stat din Moscova, în cadrul unui
program de schimb academic dintre URSS şi SUA. Vorbeşte limbile rusă, sârbă, croată, germană,
română şi franceză.

*Această prelegere face parte din Programul Misiunii OSCE în Moldova de
Prelegeri Publice.
Detalii suplimentare la: www.osce.org/moldova sau la nr. tel.: 887 844

