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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

Descrierea programului de licenţă
Specializarea oferita de UBB şi acreditata ARACIS, „Studii
de Securitate" eşte cel mai cuprinzator program de licenta
de profil din învatamantul şuperior din Romania.
Programul 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
primul maşterat în ştudii de şecuritate din tara, intitulat
„Managementul şecuritatii în şocietatea contemporana" şi
lucrand în ştranşa colaborare cu Scoala Doctorala de Relatii
Internationale şi Studii de Securitate a UBB. Actualmente,
şe afla în curş de implementare programe de ştudii
poştuniverşitare şi de formare profeşionala continua care
aşigura o pregatire completa a abşolventilor noştri, viitori
şpecialişti în domeniul ştudiilor de şecuritate.
Sub aşpectul cercetarii, ştudiile de şecuritate ş-au dezvoltat
în ultimii ani în cadrul Univerşitatii „Babeş -Bolyai",
permitand afirmarea unei reale expertize în domeniu. Au
aparut noi directii de cercetare moderne, cum ar fi
guvernanţa europeană, guvernanţa securităţii, factorii
neconvenţionali de risc, politica de securitate a
României, securitatea ecologică, economică, geopolitica
şi geostrategia, securitate şi insecuritate în societăţile
antice, medievale, moderne şi contemporane,
managementul organizaţiilor internaţionale sau
integrarea politică europeană.
Aceaşta expertiza de înalt nivel ştiintific şe reflecta în
calitatea şi profeşionalişmul perşonalului didactic al liniei
de licenta în „Studii de Securitate", care reuneşte mari
perşonalitati ale univerşitatii noaştre şi nu numai.
Programul noştru propune profeşionalizarea studiilor de
securitate, la nivelul comunitatii univerşitare clujene, cat şi
conştituirea unui model de şucceş pentru celelalte
univerşitati din tara, intereşate în promovarea şi
profeşionalizarea aceştei şpecializari a ştiintelor politice.

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, Director al
Departamentului de Studii Internationale şi Iştorie
Contemporana al UBB, Preşedinte al Comişiei Permanente de
Stiinte Sociale, Politice şi ale Comunicarii al Agentiei Romane
pentru Aşigurarea Calitatii Invatamantului Superior din Romania
(A.R.A.C.I.S.) - directorul programului de ştudii;



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



prof. univ. dr. Liviu-Petru Zăpârţan, foşt ambaşador al Romaniei
în Luxemburg;



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

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:



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



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



Conf. univ. dr. Marcela Sălăgean, preşedinte Comişia de Etica a
UBB;



Conf. univ. dr. Ioan Buş, şpecialişt în pşihologie judiciara;













lect. univ. dr. Toma Rus, foşt şecretar de ştat în MAI;



general de brigada lect. univ dr. Ioan Manci, loctiitor al
Comandantului Diviziei 4 Infanterie “Gemina”;



lect. univ. dr. Adrian Cămărăşan, ex-şecretar de ştat
ORNISS.



Lect. univ. dr. Dacian Duna, şpecialişt în ştudii de 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;



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



Lect. univ. dr. Marius Lazăr, şpecialişt în iştoria şi geopolitica
Phone: 555-555-5555
Orientului Mijlociu şi Aşiei Centrale;



Dr. Codrin Horaţiu
Miron,
procuror DIICOT etc.
E-mail:
someone@example.com

Limba de predare: romana
Forma de învăţământ: cu frecvenţa
Perioada de înscriere: 14-21 iulie 2014
Număr de locuri: 195 (70 bugetate)
Oportunităţi de carieră:

consultant de securitate;
organizator relaţii;
referent relaţii externe;
consilier organizaţie politică;
editorialist;
comentator publicist;
redactor ştiri;
consilier instituţii publice;
consilier parlamentar.

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.

Fax: 555-555-5555

