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Universitatea Babeş-Bolyai 
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Departamentul de Studii Internaţionale şi  

Istorie Contemporană 

Alege programul  
de masterat  

 

Managementul  
Securităţii în Societatea 

Contemporană 
 

Forma de învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

 

 

  

E-mail: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro 

 

Vrei să te specializezi în studii de 

securitate? Vrei să devii   

profesionist în domeniu? 
Alege UBB Cluj-Napoca! 

 Nou:  

Primeşti o tabletă gratis la începerea  

anului universitar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Studii Internaţionale  

şi Istorie Contemporană al  

Facultăţii de Istorie şi Filosofie 

 

 

 

Informaţii suplimentare: 

http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/master/
Securitate_master.html 

Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, RO-400084  

Cluj-Napoca 

Telefon:+40-264-40.53.00 int 5326  

Secretar şef: int. 5326, Secretariat: int. 5275 

Fax: +40-264-40.53.26, +40-264-59.19.06 



Phone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

E-mail: someone@example.com 

 

 

Descrierea programului de masterat 

Programul de masterat în Managementul Securităţii în Societa-
tea Contemporană  - forma de învăţământ 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 profesiei de manager şi nego-
ciator de securitate.  

Avem în vedere o pregătire vocaţională a masteranzilor noştri, 
urmărind asigurarea unui nivel substanţial de cunoaştere şi dez-
voltării aptitudinilor necesare înţelegerii, sintezei, analizei şi 
predicţiei fenomenelor şi proceselor lumii contemporane legate 

de problematica securităţii.  

Absolvenţii noştri vor putea contribui la formularea unei politici 
de securitate naţională adecvată în raport cu provocările din 
mediul internaţional de securitate şi compatibilă 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” - forma de învăţământ frecvenţă redusă - se 
adresează tuturor absolvenţilor de studii universitare, având în 
vedere gradul înalt de complexitate al specializării Studii de Se-
curitate şi caracterul său interdisciplinar.  

Cifra de şcolarizare propusă: 

frecvenţă redusă (FR) -50 locuri cu taxă (2.200 lei, 
plătibili în 4 rate) 

 

Înscrierea candidaţilor: 14 - 22 iulie  

Desfăşurarea probelor : 24-25 iulie  

Confirmarea ocupării locului 28 iulie  

Afişarea rezultatelor: 29 iulie 

 

Criterii de admitere: 

Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacita-
tea de însuşire a metodologiei de cercetare, orienta-
rea în literatura de specialitate, nota de originalitate a 
demersului : 50% 

media examenului de licenţă: 50% 

Cursuri: 

Managementul securităţii în organizaţii; Managemen-
tul conflictelor politico- militare; Fundamentele securi-
tăţii naţionale; Teoria şi practica diplomatică; Intelli-
gence şi decizie politică; Diplomaţia apărării, Business 
Intelligence/Competitive Intelligence, Tehnici speciale 
de investigare a criminalităţii organizate; Manage-
mentul informaţiilor clasificate; Politici şi strategii de 
securitate naţională; Managementul riscului şi securi-
tăţii în afaceri; Securitate europeană şi transatlantică; 
Guvernanţa UE; Organizaţii europene şi managemen-
tul conflictelor internaţionale; Politica externă şi de 
Securitate a Rusiei; Politica externă şi de securitate a 
Chinei; Sănătate comunitară şi securitate umană. 

Activităţile didactice se desfăşoară prin întâlniri faţă 

în faţă (masteranzi-profesori/tutori) planificate  sâm-

băta şi completate cu activităţi asistate electronic 

(online), fără perturbarea activităţii profesionale a 

masteranzilor. Activităţile online vor fi facilitate prin 

utilizarea tabletei electronice oferite gratuit! 

Oportunităţi de carieră 

structuri specializate ale Ministerului Afacerilor In-

terne şi  ale Ministerului Apărării Naţionale;  Serviciile 

naţionale de informaţii; Administraţia publică locală, 

naţională sau europeană;  Structuri NATO;  Instituţii 

europene;  Instituţii financiar bancare;  ONG-uri na-

ţionale şi internaţionale;  Instituţii regionale şi inter-

naţionale de securitate;  Institute şi centre de 

cercetare;  Firme private etc. 

 

 

Corpul didactic 

Dispunem de un corp profesoral cu o certă experienţă în cer-
cetarea şi predarea studiilor de securitate, recunoscut atât la 
nivel naţional, cât şi internaţional. 

 
Alături de titularii Departamentului de Studii Internaţionale 

şi Istorie Contemporană al UBB, predau în cadrul spe-

cializării cadre didactice  titulare în cadrul UBB şi asociate, 

specialişti de înaltă ţinută academică şi profesională. 

 

Directorul programului de studii: Prof. univ. dr. 
Adrian Liviu Ivan, Profesor Jean Monnet, Director al 
Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Con-
temporană al UBB, Preşedinte al Comisiei Permanente 
de Ştiinţe Sociale, Politice şi ale Comunicării al Agenţiei 
Române pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului Su-
perior din România (A.R.A.C.I.S.) 
Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti,  Comandant (Rector) al 
Universităţii Naţionale de Apărare Carol I din Bucureşti, 
Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Militare a Academiei Oa-
menilor de Ştiinţă din România; 
prof. univ. dr. Virgiliu Ţârău, vicepreşedinte al Colegiu-
lui de Conducere al Consiliului pentru Studierea Arhive-
lor Securităţii; 
prof. univ. dr. Liviu-Petru Zăpârţan, fost ambasador al 
României în Luxemburg; 
conf. univ. dr. Marius Bucur, prodecan al Facultăţii de 
Istorie şi Filosofie; 
Lect. univ. dr. Iulian Fota, consilier prezidenţial, șef al 
Departamentului Securitate Națională  
general de brigadă lect. univ dr. Ioan Manci, locţiitor al 
Comandantului Diviziei 4 Infanterie “Gemina”; 
prof. univ dr. Sergiu Medar, preşedinte al Asociaţiei Spe-
cialiştilor în Informaţii pentru Afaceri, ex-consilier prezi-
denţial pentru probleme de Securitate, ex-şef serviciu de 
informaţii militar; 
cercetător ştiinţific (CS I) dr. Lucian Kovacs-Năstasă, 
directorul Şcolii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi 
Studii de Securitate; 
Conf. univ. dr. Mireille Rădoi, director al Bibliotecii Cen-
trale Universitare "Carol I" , Bucureşti; 
lect. univ. dr. Toma Rus, fost secretar de stat în MAI; 
dr. Ioan Ciupei, fost subsecretar de stat în MApN; 
lect. univ. dr. Adrian Cămărăşan, ex-secretar de stat 
ORNISS etc. 

 


