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FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei  
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
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Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

.........................   ..................................................           ..................................................... 

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

         .........................                      ............................................................ 


	24 Anul de studiu: I
	25 Semestrul: 2
	26 Tipul de evaluare: Examen
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 6
	41 de curriculum: 
	71 Obiectivul general al disciplinei: -cunoaşterea conceptelor şi opțiunilor de bază specifice societății informaționale;-cunoaşterea principalelor abordări teoretice specificeaplicării teoriei informaţiilor în domeniul securităţii; -cunoaşterea rolului şi locului informaţiei în managementul securității naționale.
	72 Obiectivele specifice: -dezvoltarea fondului de cunoştințe şi de deprinderi în evaluarea rolului informațiilor şi aplicarea teoriei informațiilor în domeniul securității;-familiarizarea cu elementele manageriale specifice utilizării informațiilor;-însuşirea de cunoştințe despre culegerea, analiza, procesarea şi valorificarea informațiilor în contextul mediului național şi internațional de securitate;-formarea de abilități, în gestionarea calificată a conținutului informației necesare succesului, în orice funcție de management; - dezvoltarea abilităților de analiză comparativă aconceptelor doctrinare în domeniul securității informaționale;-înțelegerea şi interpretarea relaților de complementaritate ale principalelor structuri responsabile cu activitatea de informare în domeniul securității la nivel naționalşi internaional; - formarea şi dezvoltarea atitudinii pozitive, responsabile față de pregătirea continuă, cunoaşterea şi identificarea tendinţelor actuale de evoluție a mediului de securitateinternațional; 
	81 CursRow1: 1. Introduction in the sphere of knowledge 
	81 CursRow2: 2. General Theory of information-delimitations
	81 CursRow3: 3.General Theory Aspects of Information
	81 CursRow4: 4. General InformationTheory Apllication
	Bibliografie: 1. Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate, 2004, http://www.sri.ro/2. DUNNIGAN, F.James, Noua ameninţare mondială: cyber-terorismul, Bucureşti, Editura CurteaVeche, 2010;3. HENTEA, Călin, Noile haine ale propagandei, Bucureşti, Editura Paralela 45, 2008;4. PETRESCU, Stan., Despre inteligence: spionaj-contraspionaj, Editura Militară, Bucureşti, 2007;5. PIVARIU, Corneliu, Lumea secretelor: o modalitate de a înţelege informaţiile strategice, EdituraPastel, Braşov, 2007;6. STEVE Tsang, Serviciile de informaţii şi drepturile omului în era terorismului global, EdituraUnivers Enciclopedic, 2008; Bibliografie opţională-ANDREICA, Alina;TODORAN, Horea, Societatea informaţională şi evoluţia informaticii prelucrări birotice,Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2001,-AMZA, Tudor, Criminalitate informatică, Editura Lumina LEX, Bucureşti, 2003;-AKHGAR, Babak; YATES, Simeon, Intelligence Management - Knowledge Driven Frameworks forCombating Terrorism and Organized Crime, Springer, New York, 2011;-BACIU, Ciprian; STAN, Cristian, Elemente de tehnologia informaţiei şi comunicării, Editura PresaUniversitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006;-BĂJENESCU, Titu-Marius I., Internetul, societatea informaţională şi societatea cunoaşterii aspecte tehnice,economice, politice şi sociale, Bucureşti, Editura Matrix Rom, 2006,-BOIANGIU, Costin, Teoria informaţiei şi managementul tranziţiei, Editura Printech, Bucureşti, 2009;-BRASOVEANU, Vasile, Istoria serviciilor secrete, Bucureşti, Editura ANI , 2002;-BULUłĂ, Gheorghe;CRAIA, Sultana;PETRESCU, Victor, Biblioteca în societatea informaţiei Editura DoMinoR, Bucureşti, 2007;-CATHALA, Henri Pierre, Epoca dezinformării, Bucureşti, Editura militară, 1991-CHERKASHIN, Victor; Gregory FEIFER, Spy Handler: Memoir of a KGB Officer -CRAIA, Sultana, Teoria comunicării tehnici de informare şi comunicare, Editura Fundaţiei România de mâine,Bucureşti, 2008;-CIUPERCĂ, Ella;NIłĂ, Cristian;STOICA, Mihaela, Rolul reţelelor de socializare pe Internet în modelareacomportamentelor, Bucureşti, Editura ANI, 2011;-CIOBANU, Ion;ILIE, Gheorghe;NOUR, Aurel,Confruntarea informaţională şi protecţia informaţiilor, EdituraDetectiv, Bucureşti, 2006; - DÂNCU, Vasile-Sebastian Comunicarea de masă, Sociologie, Editura Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996, pp.243-271;-DINU, Simona, Tehnici de informare şi comunicare, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2007;-DOMSCHEIT-Berg, Daniel; KLOPP, Tina; FOTA, Laura, Wikileaks mărturisirile purtătorului de cuvânt alcelui mai periculos website din lume, Editura Pandora-M, Bucureşti, 2011,-DOBRINOIU, Maxim, Criminalitatea informatică , note de curs, Bucureşti, Editura ANI, 2009;-DRĂGĂNESCU M., De la societatea informaţională la societatea cunoaşterii, Editura tehnică, 2003;-ÉLTHES, Zoltán, Tehnologia informaţiei, Editura Presa Universitară Clujeană Cluj-Napoca, 2004;-FICEAC, Bogdan, Tehnici de manipulare, Editura Nemira, Bucureşti, 2004;-FORCADE O., Laurent S., Serviciile secrete puterea şi informaţia secretă în lumea modernă, Chişinău,Editura Cartier, 2008;-FRÂNCULESCU, Roxana, Exigenţe în redactarea documentelor de informare, în Niţu, Ionel (coord.),Ghidul analistului de intelligence: compendiu pentru analiştii debutanţi, Editura Academiei Naţionale deInformaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti, 2011; 
	82 Seminar  laboratorRow1: 1.Social Networks Blog,Twitter, Facebook- Role of social networking in “Arab Spring” 
	Metode de predareRow1_2: Debate and case studies
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Information Quality- power factors
	Metode de predareRow2_2: Debate and case studies
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3.Mass comunication. Communication quality
	Metode de predareRow3_2: Debate and case studies
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. Information sourses. OSINT in information gathering
	Metode de predareRow4_2: Debate and case studies
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. European cyber-strategy. (France,England,Holand)
	Metode de predareRow5_2: Debate and case studies
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6.Informationcommunity-USA,GreatBritan, Germany,Italy, Turkey, Israel
	Metode de predareRow6: Debate and case studies
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7.HUMINTininformation gathering
	Metode de predareRow7: Debate and case studies
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Informational Technology
	Metode de predareRow8: Debate and case studies
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Informational Product. Process
	Metode de predareRow9: Debate and case studies
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10.Informational action. Russian Federation and the Georgia 2008 
	Metode de predareRow10: Debate and case studies
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Cyberterorism
	Metode de predareRow11: Debate and case studies
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Information and propaganda. Romanian Revolution -1989
	Metode de predareRow12: Debate and case studies
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Informational Risk Managment
	Metode de predareRow13: Debate and case studies
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: National Security Education
	Metode de predareRow14: Debate and case studies
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: • gradul de asimilare a limbajului de specialitate;• utilizarea corectă a conceptelor specifice îndescrierea şi explicarea unor evenimente sau procesedin domeniul informaţiilor de securitate;
	102 Metode de evaluare: examen oral sau scris
	fill_8: 70%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator:  •redactarea unui referat/eseu/proiect;•respectarea regulilor de structurare şi redactarea aunei lucrării ştinţifice;•expunerea publică a diverselor opinii - de la ideilede bază pâna la prezentare în plen a referatelor;•aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentrustudiul individual.
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: evaluarea referatelor si a participarii active la dezbateri
	fill_11: 30%
	fill_13_2: 0
	fill_14: -răspunsurile să nu cuprindă erori grave-activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminarilor, prezenţă 70 % la seminarii,-descrierea problematicii, fără surprinderea semnificaţiei acesteia. 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Licenta
	Programul de studii: Studii de securitate in limba engleza
	Titular curs: Dr. Miron Cristian
	Titular seminar: Dr. Miron Cristian
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 56
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 28
	studiu: 28
	documentare: 40
	pregatire: 28
	examinari: 6
	altele: 4
	Total ore studiu individual: 112
	Total ore pe semestru: 168
	numar credite: 6
	de competente: 
	conditii curs: 
	conditii seminar: 
	competente profesionale: -Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înțelegerea, analizarea si evaluarea organizării socio-politice.-Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor de bază din domeniul studiilor de securitate;-Aplicarea conceptelor fundamentale din ştiințele politice în descrierea şi explicarea unor evenimente politico-militare sau alte procese specifice securității.-Elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii-Definirea cadrului politic şi legal în domeniul elaborării planurilor şi proiectelorde securitate;-Realizarea designului proiectelor de securitate strategică;-Identificarea, analizarea şi evaluarea unor planuri strategice de securitate.• Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securității-Identificarea modelelor de colectare, analiză, diseminare şi evaluare pentru aprecierea amenințărilor, vulnerabilităților şi riscurilor de securitate sectorială;-Utilizarea unor cunoştințe metodologice în formularea unor soluții pentru probleme predefinite din sfera securității sectoriale. 
	competente transversale: • Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromațiilor în documente deprofil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulațieinternațională şi la nivel mediu sau avansat a unei a douaă limbi străine• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției şiadaptabilitățiila cerințele piețeimuncii
	81 CursRow5: 5. Doctrinary Concepts in security studies
	Metode de predareRow1: Lecture and debate  
	Metode de predareRow2: Lecture and debate 
	Metode de predareRow3: Lecture and debate
	Metode de predareRow4: Lecture and debate
	Metode de predareRow5: Lecture and debate
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului Disciplina a fost elaborata în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinatate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituţiilor de profil sau conferinte stiintifice naţionale şi internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de specialitate la nivel naţional şi internaţional. 
	Domeniul de studiu: Stiinte Politice
	21 Denumirea disciplinei: Introduction to the General Theory of Information and Intelligence Studies
	8: Lecture and debate
	6: Lecture and debate
	7: Lecture and debate
	9: Lecture and debate
	11: Lecture and debate
	12: Lecture and debate
	13: Lecture and debate
	14: Lecture and debate
	10: Lecture and debate
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. Informational Systems (structures)
	bce: 7. Information Activity in security studies
	cde: 8. Informational Technology
	def: 9. Informational Cycle in security studies
	efg: 10. Informational Confruntation-war
	fgh: 11.Informational Terorism
	ghi: 12.Dezinformation 
	hij: 13.Informational Risk Managment
	ijk: 14. Information securityand securityculture
	Bibliografie_212: -GREGORY, Peter H.; IONESCU Cruţan Nicolae, Securitatea informaţiilor în firmă: securitatea informaţiilorpentru factorii de decizie nespecialişti, Editura Rentrop&Straton, Bucureşti, 2005;-HAINEŞ, Rosemarie, Comunicarea televizuală, Editura Eficient, Bucureşti, 2000;-HARTULARI, Carmen; DOBRE, Ion, Sistem suport pentru decizii, Editura Editura A.S.E, , Bucureşti, 2009,-HASTEDT, Glenn, Espionage A Reference Handbook , ABC-CLIO, Inc., Calfornia, USA, 2003;-HENTEA, Călin, Arme carte nu ucid, Editura Nemira, Bucureşti, 2004;-HENTEA, Călin; Voinescu, Radu, Imaginile mişcate ale propagandei studii şi eseuri, Editura Militară,Bucureşti, 2006;-HENTEA, Călin, Propaganda făra frontire, Bucureşti, Editura Nemira, 2002;-IVAN, Ion, Informaţia fundamentul noii economii, Editura ANI, Bucureşti, 2010;-KAPFERER, Jean-Noel, Zvonurile, Editura Humanitas, 1993;-KOEHLER, John, Spioni la Vatican, războiul rece purtat de Uniunea Sovietică împotriva Bisericii catolice,Editura Litera, Bucureşti, 2011;-LE DORAN, Sergeş Rose, Philippeş Columbeanu, Mihnea , Cyber – mafia, Editura Antet, Bucureşti ,1998;-Lesenciuc, Adrian, Introducere în teoria comunicării, Editura Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă”,Braşov , 2008;-MAIOR George Cristian, Incertitudine - gândire strategică şi relaţii internaţionale în secolul XXI, EdituraRAO, Bucureşti, 2009;-MANDEAL Rodica, Informaţia şi utilizatorii ei, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2007;-MARIAN Ioan, Despre Intelligence … altfel şi-n mai multe feluri, Editura Adalex, Sibiu, 2012;-MARIN, Ionel, Comunitatea de Informaţii, soluţia problemelor de securitate, Editura Academiei Naţionale deInformaţii „Mihai Viteazul”,Bucureşti, 2004;-MARINESCU, Adrian, Managementul infodecizional modern, Editura Academiei Naţionale de Informaţii„Mihai Viteazul”,Bucureşti, 2009;-MARINICĂ,Mariana; BARBĂSURĂ,Alexandru; MACUC,Mihai, PREDOIU,Cătălina, Protecţiainfrastructurilor critice în spaţiul euroatlantic, Editura ANI, Bucureşti, 2008;-MI ÈGE, B er nard, Societatea cucerita de comunicare, Editura. Polirom, Iaşi, 2004;-MITNIK, Kevin D.; SIMON, William L; RADULIAN, Cora, Arta de a stoarce informaţii- controlareacomponentei umane a securităţii informaţiilor, Editura Teora USALLC, Chevy Chase, Md, 2005-MUNTEANU, Valeriu, Teoria codării informaţiei, Editura Politehnium, Iaşi, 2009;-NĂBÂRJOIU, Neculae, Securitatea informaţiilor, Editura AGIR, Bucureşti, 2008;-NASHERI, Hedieh, Economic Espionage and Industrial Spying, Cambridge, 2005;-NIłU, Ionel (coord.), Ghidul analistului de intelligence: compendiu pentru analiştii debutanţi, EdituraAcademieiNaţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”,Bucureşti, 2011;-OPREA, Dumitru, Protectia şi securitatea informatiei, Editura Polirom, Iasi, 2003;-PĂUN, Vasile, Puterea informaţională : transformarea sistemului securităţii naţionale, Editura Tritonic,Bucureşti 2005 ;-PÂRLOG, Adrian, Savu, Gheorghe, Metode şi tehnici de analiză a informaţiilor, Editura Medro, Bucureşti,2008;-PETRESCU Stan. Informaţiile a patra armă, Editura militară,1999;-PETRESCU, Stan, Arta şi puterea informaţiilor, Editura Militară, Bucureşti, 2003;-PETRESCU, Stan, Politici, strategii şi instituţii de securitate : Academiei Naţionale de Informaţii, 
	data completarii: 30.04.2020
	data avizarii: 


