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Oferta de studii
Diciplinele obligatorii sunt grupate în discipline
fundamentale și discipline de specialitate și urmăresc
formarea competențelor specifice ocupațiilor pentru care
absolvenții să poată opta la absolvire:
● Fundamentele securităţii naţionale;
● Securitate europeană şi transatlantică;
● Managementul crizei şi prevenirii conflictelor;
● Securitate societală: managementul securităţii
minorităţilor naţionale
● Cultură de securitate în societatea contemporană;
● Religia în relaţiile internaţionale;
● Intelligence şi decizie politică;
● Analiză de intelligence;
● Managementul securităţii în organizaţii;
● Managementul informaţiilor în organizații;
 Managementul securităţii ecologice;
 Terorism şi securitate societală;
● Managementul securității infrastructurilor critice;
● Prevenirea și combaterea corupției și crimei organizate;
● Sănătate comunitară şi securitate umană în societăţile
moderne;
● Managementul securității fizice;
● Managementul securităţii sistemelor informatice.
Cursurile opționale oferă masteranzilor
aprofundarea și perfecționarea cunoștiințelor în
domeniile de interes pentru evoluția în carieră
pentru care optează:
● Modele şi strategii de leadership;
● Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă;
● Securitatea patrimoniului;
● Politica Externă și de Securitate Comună a UE
● Politica externă şi de Securitate a Rusiei;
● Politica externă şi de securitate a Chinei;
● Politica externă şi de securitate a SUA;
● Managementul riscului şi securităţii în afaceri;
 Politici demografice și migrații internaționale în
secolele XIX-XXI.
Admitere:
 înşcriere 11-13 iulie şi 16-18 iulie, 19-20 iulie
şuştinerea proiectului ştiintific, 23 iulie
confirmarea ocuparii locului, 24 iulie rezultate
finale;
 Criterii admitere: Interviu pe baza unui proiect
menit să ateste capacitatea de însuşire a
metodologiei de cercetare, orientarea în literatura
de specialitate, nota de originalitate a demersului
(50%), media examenului de licenţă (50%);
 Condiții studii: licențiat;

Corpul didactic

Dişpunem de un corp profesoral cu o certă
experienţă în cercetarea şi predarea ştudiilor de
şecuritate, recunoşcut atat la nivel national, cat şi
international.
Alături de titularii Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană al UBB
predau în cadrul specializării și cadre didactice
asociate UBB, specialişti de înaltă ţinută
academică şi profesională.










Prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorector al UBB
Prof.univ.dr. Adrian Liviu Ivan, Profesor Jean Monnet, rector al Academiei Nationale de Informatii
Prof.univ.dr. Marcela Sălăgean, director al Scolii
doctorale de Relatii Internationale şi Studii de
Securitate
prof. univ. dr. Marius Bucur, prodecan al Facultatii
de Iştorie şi Filoşofie;
general de divizie (rz) lect. univ dr. Ioan Manci, exComandant al Diviziei 4 Infanterie “Gemina”;
lect. univ. dr. Adrian Cămărăşan, ex-şecretar de
ştat
Conşiliul National pentru combaterea
dişcriminarii, foşt director adjunct al ORNISS.
Alti şpecialişti şi lideri din cadrul inştitutiilor de
şecuritate, ordine şi şiguranta publica.

Oportunităţi de carieră
Pe baza diplomei şi a competentelor obtinute,
abşolventii noştriPhone:
îşi vor
putea gaşi posturi atât în
555-555-5555
sectorul public Fax:
(instituţii
din sectorul securităţii şi
555-555-5555
E-mail:
someone@example.com
apărării naţionale, administraţie), în domeniul
cercetării, cât şi în sectorul privat (ONG-uri,
companii).

