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Managementul securității în societatea contemporană     

- învățământ cu frecvență redusă
Programul masteral Managementul securității în societatea contemporană cu 

frecvență redusă urmează aceeași curriculă ca cea a programului la zi și se adresează 

absolvenților care nu dispun de timpul necesar pentru a participa zilnic la cursuri.

Activităţile didactice se desfăşoară  cu aceleaşi cadre didactice, prin întâlniri faţă în faţă 

planificate sâmbăta şi completate cu activităţi asistate electronic (online), fără 

perturbarea activităţii profesionale a masteranzilor. 

Activităţile online vor fi facilitate prin utilizarea tabletei electronice oferite gratuit!
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Programul de masterat Managementul securităţii în societatea contemporană  

- atât forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi cea cu frecvenţă redusă - îşi 

propune pregătirea masteranzilor în managementul securităţii, pe baza unei  

riguroase metodologii de predare şi cercetare, îmbinând atât aspectele 

teoretice, cât şi cele practice. Programul promovează profesionalizarea studiilor 

de securitate în România, în vederea susţinerii profesiilor de manager şi 

negociator de securitate. Avem în vedere o pregătire vocaţională a masteranzilor 

noştri, urmărind asigurarea unui nivel substanţial de cunoaştere şi dezvoltarea 

aptitudinilor necesare înţelegerii, sintezei, analizei şi predicţiei fenomenelor şi 

proceselor lumii contemporane legate de problematica securităţii. Absolvenţii 

noştri vor putea contribui la formularea unor politici de securitate naţională sau 

instituţională adecvate, în raport cu provocările mediului internaţional de 

securitate şi compatibile cu politicile de securitate ale instituţiilor europene şi 

euroatlantice. De asemenea, ei vor putea activa în mediul privat contribuind la 

creşterea competitivităţii firmelor. Programul de studiu Managementul 

securităţii în societatea contemporană se adresează tuturor absolvenţilor de 

studii universitare, având în vedere gradul înalt de complexitate al specializării 

Studii de Securitate şi caracterul său interdisciplinar. 

Conținutul programului de studiu
Diversitatea şi complexitatea programului de studiu este rezultatul experienţei 

academice şi practice, reprezentând efortul întrunit al cadrelor didactice şi al experţilor 

externi care activează în cadrul Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie 

Contemporană. Astfel, masteranzii beneficiează de o instruire multi şi inter-disciplinară 

bazată pe următoarele cursuri:

° Managementul securităţii în organizaţii;

° Managementul conflictelor politico-militare;

° Fundamentele securităţii naţionale;

° Teorie şi practică diplomatică;

° Intelligence şi decizie politică;

° Business Intelligence / Competitive Intelligence;

° Managementul informaţiilor clasificate;

° Managementul riscului şi securităţii în afaceri;

° Diplomaţia apărării.

Competențe dobândite
Principalele competenţe dobândite de absolvenţii programului sunt:

° Utilizarea performantă a gândirii critice reflexive şi aplicative;

° Aptitudini necesare înţelegerii, analizei, sintezei şi predicţiei fenomenelor legate de 

problematica securităţii în societatea contemporană;

° Identificarea şi cunoaşterea surselor de informare şi documentare;

° Capacitatea de a identifica şi contextualiza practici şi comportamente de management 

pe termen lung din perspectiva unui control adecvat al securităţii;

° Capacitatea de interacţiune în cadrul politicilor de securitate europeană, regională, 

naţională şi locală.

Oportunități de carieră

° Structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării 

Naţionale;

° Serviciile naţionale de informaţii; Administraţia publică locală, naţională sau 

europeană;

° Instituţii europene; Structuri NATO; Instituţii financiar-bancare; Instituţii regionale şi 

internaţionale de securitate;

° ONG-uri naţionale şi internaţionale;

° Institute şi centre de cercetare;

° Entităţi private.
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