
FACULTATEA	DE
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Corpul profesoral
Calitatea programului este susţinută de înaltul nivel ştiinţific, pedagogic şi de 

specialitate al personalului didactic al liniei de licenţă Studii de securitate, care 

reuneşte personalităţi ale UBB şi nu numai. În cadrul programului participă specialişti 

de înaltă clasă din cadrul principalelor instituţii de securitate şi ordine publică din 

România. Corpul didactic al DSIIC al UBB este format din cadre didactice titulare şi 

asociate, la care se adaugă tinerii cercetători doctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale de 

Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate.

Studii de securitate în limba engleză
Preocupați de pregătirea continuă a studenților noștri și conștienți de complexitatea 

prin care contemporaneitatea se prezintă, Departamentul de Studii Internaționale și 

Istorie Contemporană din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie lansează, începând cu 

toamna anului 2015, programul Studii de securitate cu predare în limba engleză. Studiile 

de Securitate în limba engleză de la UBB se remarcă prin continuarea tradiţiei deja 

încetățenite, a liniei de studiu română. Urmând același conținut complex și 

interdisciplinar, programul de licența Studii de securitate în limba engleză urmărește  

pregătirea de personal calificat, capabil să gestioneze problemele de securitate cu care 

se confruntă societatea de astăzi. Programul de licență Studii de securitate cu predare 

în limba engleză le oferă viitorilor absovenți oportunitatea unui traseu profesional 

național dar mai ales internațional.

Studii de 
securitate

L I C E N Ț Ă

DEPARTAMENTUL DE

STUDII INTERNAȚIONALE

ȘI ISTORIE CONTEMPORANĂ

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Istorie şi Filosofie

str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca

+40-264-405.300



FACULTATEA	DE
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Specializarea oferită de Universitatea Babeş-Bolyai şi acreditată ARACIS reprezintă 

cel mai cuprinzător program interdisciplinar de pregătire academică, la nivel licenţă, 

din învăţământul superior din România. Programul s-a născut din necesitatea creării 

şi susţinerii unor noi profesii în domeniul securităţii, prezente în nomenclatorul de 

funcţii din România. Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, prin 

Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană a răspuns acestei 

provocări implementând un set de programe de învăţământ la toate cele trei niveluri: 

licenţă, masterat şi doctorat. Studiile de securitate de la UBB se remarcă prin tradiţie 

şi printr-un proces continuu de perfecţionare şi adaptare la cerinţele şi exigenţele 

naţionale şi internaţionale. Programul urmăreşte profesionalizarea studiilor de 

securitate, la nivelul comunităţii universitare româneşti, prin pregătirea de personal 

calificat, competent să gestioneze problemele de securitate cu care se confruntă 

societatea de astăzi. Absolvenţii specializării pot alege dintr-un spectru amplu de 

trasee profesionale, de la o carieră de specialist în probleme de securitate în 

instituţiile publice sau private, la o carieră în mass-media, diplomaţie şi organizaţii 

internaţionale, până la una în educaţie şi cercetare.

Conținutul programului de studiu
Diversitatea şi complexitatea programului de studiu este rezultatul a mai bine de opt ani 

de experienţă academică şi practică, reprezentând efortul întrunit al cadrelor didactice 

şi al experţilor externi care activează la specializarea Studii de securitate. Astfel, 

studenţii beneficiează de o instruire multi şi inter-disciplinară bazată pe următoarele 

cursuri:

° Introducere în relaţii internaţionale şi studii de securitate;

° Introducere în studii strategice;

° Introducere în geopolitică;

° Introducere în teoria generală a informaţiilor;

° Introducere în studii de intelligence;

° Analiza conflictelor internaţionale;

° Metode şi tehnici operative;

° Alianţe şi organizaţii internaţionale de securitate;

° Stat-naţiune, globalizare şi securitate;

° Analiza riscurilor neconvenţionale la adresa securităţii societale.

Competențe dobândite
Principalele competenţe dobândite de absolvenţii programului Studii de securitate 

sunt:

° Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înţelegerea, analizarea şi 

evaluarea organizării socio-politice;

° Elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii;

° Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităţii;

° Interpretarea şi valorificarea eficientă a informaţiilor în organizaţiile publice şi 

private;

° Asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese 

diverse;

° Asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi 

instituţiilor publice şi private;

Oportunități de carieră

° Manager de securitate COR 121306

° Consultant de securitate COR 516914

° Organizator relaţii COR 241910

° Referent relaţii externe COR 241913

° Consilier organizaţie politică COR 114101

° Editorialist COR 245108

° Consilier instituţii publice COR 111010

° Consilier parlamentar COR 111008

° Expert informaţii pentru afaceri COR 242217

° Ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene COR 

242227
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