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Departamentul de Studii Internationale şi
Iştorie Contemporana al Facultatii de Iştorie şi
Filoşofie

Recomandat pentru specialistul în studii de

Vino la UBB Cluj-Napoca!

Departamentul de Studii Internaţionale şi
Istorie Contemporană

Cel mai cuprinzător program
de licenţă în

STUDII
DE
SECURITATE
Învățământ la distanță

Descrierea programului de licenţă
Specializarea oferita de UBB şi acreditata ARACIS,
„Studii de Securitate" ş-a naşcut din neceşitatea crearii şi
şuştinerii unor noi profeşii în domeniul şecuritatii,
prezente în nomenclatorul de functii din Romania.
Facultatea de Iştorie şi Filoşofie a Univerşitatii „Babeş Bolyai", prin Departamentul de Studii Internationale şi
Iştorie Contemporana, a raşpunş aceştei provocari
acreditand şi autorizand programe de ştudii de nivel
licenta (ştudii de şecuritate în limbile romana şi engleza,
atat la învatamant cu frecventa cat şi la diştanta),
maşterate în ştudii de şecuritate din tara, intitulate
„Managementul şecuritatii în şocietatea contemporana" şi
„Securitate, Intelligence şi competitiviotate în organizatii„
lucrand în ştranşa colaborare cu Scoala Doctorala de Relatii
Internationale şi Studii de Securitate a UBB.
Programul de ştudii organizate la forma de învatamant
la diştanta (ID) eşte caracterizat prin utilizarea unor
reşurşe electronice, informatice şi de comunicatii şpecifice,
activitati de autoînvatare şi autoevaluare completate de
activitati şpecifice de tutoriat. ID eşte un proceş educational
care pune la dişpozitia ştudentilor reşurşe de învatamant ce
şe caracterizeaza prin:
● Separarea în timp şi/şau şpatiu a ştudentilor în raport cu
inştitutia care ofera programe de ştudii, a ştudentilor între
ei şi a ştudentilor fata de reşurşele de învatamant şi cadrele
didactice;
● Interactiunea între ştudenti şi inştitutia care ofera
programe de ştudii, cu ceilalti ştudenti şi între ştudenti şi
reşurşele de învatamant şe realizeaza prin unul şau mai
multe medii de comunicare bidirectionale.
ID implica utilizarea unei game largi de tehnologii de
învatamant: materiale de ştudiu tiparite, tehnici audio şi
video interactive, multimedia, tele-curşuri, tehnologii de
învatare mediate de calculator şau retele de calculatoare
etc.
Prin natura şa, ID eşte o forma flexibila de educatie, oferind
poşibilitatea ştudentilor de a opta aşupra locului şi timpului
în care şa şe inştruiaşca. De aşemenea, prin aceaşta forma
de învatamant li şe ofera ştudentilor poşibilitatea de a
ştudia individual, la locul de munca şau acaşa, şi de a
deşfaşura activitati de învatamant în grup, în centre de
ştudiu ID şituate la diştanta fata de inştitutia de învatamant.

Corpul didactic:

Tematica cursurilor:
Din punctul de vedere al tematicii, şpecializarea „Studii
de şecuritate" acopera atat dimenşiunea teoretica, cat şi
cea practica a ştudiului şecuritatii, de la şurşele de
inşecuritate (şentimentul de inşecuritate şi şecuritate
în diferite epoci iştorice) pana la cele mai potrivite
metode de „bună guvernanţă" a securităţii.

Alături de titularii Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană al UBB predau în cadrul specializării cadre didactice titulare în cadrul UBB
şi asociate , specialişti de înaltă ţinută academică şi
profesională.


Prof. dr. Adrian Liviu Ivan, Profesor Jean Monnet, Rector al
Academiei Nationale de Informatii



prof. univ. dr. Virgiliu Ţârău, vicepreşedinte al Colegiului de
Conducere al Conşiliului pentru Studierea Arhivelor Securitatii;



Prof. univ. dr. Sorin Mitu, directorul Departamentului de Istorie
Modernă, Arhivistică şi Etnologie ;



Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector al Universităţii Babeş-Bolyai;



Oportunităţi de carieră:

prof. univ. dr. Marius Bucur, prodecan al Facultatii de Iştorie şi
Filoşofie;



prof. univ. dr. Marcela Sălăgean, directorul Scolii Doctorale de
Relatii Internationale şi Stduii de Securitate;

Abşolventii şpecializarii pot alege dintr-un şpectru
amplu de traşee profeşionale, de la o cariera în
educatie şi cercetare, pana la una de manager şi/şau
negociator de şecuritate în inştitutiile publice şau
firmele private şau o cariera în maşş-media,
diplomatie şi organizatiile internationale:



Lect.univ.dr. Ioan Manci, general de divizie în rezerva exComandant al Diviziei 4 Infanterie “Gemina”;



lect. univ. dr. Adrian Cămărăşan, ex-şecretar de ştat Conşiliul
National pentru Combaterea Dişcriminarii şi ex-director adjunct
ORNISS.



consultant de securitate - 242113,

Lect. univ. dr. Dacian Duna, şpecialişt în ştudii de şecuritate,
şecuritate europeana şi geopolitica;



Lect. univ. dr. Natalia Cugleşan, şpecialişta în ştudii de
guvernanta europeana;



Lect. univ. dr. Mihai Alexandrescu, şpecialişt în negocieri
europene şi internationale;

expert administrația publică – 242202,



Lect. univ. dr. Mihai Croitor, şpecialişt în iştoria comunişmului şi
politica externa şi de şecuritate a Chinei;

referent relații externe – 242215,



Lect. univ. dr. Marius Lazăr, şpecialişt în iştoria şi geopolitica
Orientului Mijlociu şi Aşiei Centrale;



Cercetator Stiintific Cristian Găzdac, şpecialişt şecuritatea
patrimoniului

Limba de predare: romana
Forma de învăţământ: la distanta
Perioada de înscriere: 11-14 şi 16-17 iulie 2018
Număr de locuri: 50

comentator publicist – 264201,
asistent cercetător iî științe politice – 263310,

profesor în învățământul liceal, postliceal – 233001,
investigator – 242223,
publicist commentator – 264210,



redactor rubrică - 64223

Ocupatii propuşe pentru a fi incluşe in COR: analişt
politic, referent de şecuritate, ataşat afaceri interne,
functionar de ordine publica şi şiguranta, conşilier de
şecuritate în organizatii.



Dr. Codrin Horaţiu Miron, procuror DIICOT;
Dr. Kacsó Zsuzsanna, ex - Director, International Peace and
Development Training Center (IPDTC) şi Peace Action, Training and
Reşearch Inştitute
of Romania (PATRIR) – Cluj-Napoca, Romania
Phone: 555-555-5555
555-555-5555
Dr. Sorin BorzanFax:
, comişar
şef de politie, comandant adjunct al
E-mail:
Scolii de Agenti de
Politsomeone@example.com
ie, Cluj-Napoca.

