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Universitatea Babeş -Bolyai 

Facultatea de Istorie şi Filosofie 

Departamentul de Studii Internaţionale şi  

Istorie Contemporană 

Alege programul  
de masterat acreditat în  

 

Managementul  
Securităţii în 

Societatea 
Contemporană 

Învățământ cu frecvență  
redusă 

 

  

 

Vrei să te specializezi în studii de 

securitate? Vrei să devii   

profesionist în domeniu? 
 

Alege UBB Cluj-Napoca! 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Studii Internat ionale  

ş i Iştorie Contemporana  al  

Faculta t ii de Iştorie ş i Filoşofie 

 

 

 

Prezentare  generală:  

http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/master/
Securitate_master.html 
Admitere:  http://www.hiphi.ubbcluj.ro/
admitere/masterat/criterii.html 
Contact: Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, RO-
400084, Cluj-Napoca; Telefon:+40-264-
40.53.00 , int. 5275, Fax: +40-264-40.53.26,  
E-mail: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro 

Informații suplimentare : 0744559348, 
raul.dancuta@ubbcluj.ro 



Phone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

E-mail: someone@example.com 

Descrierea programului de masterat 

 Programul de maşterat î n Managementul 
Securita t ii î n Societatea Contemporana  î ş i propune 
prega tirea maşteranzilor î n managementul 
şecurita t ii, pe baza unei riguroaşe metodologii de 
predare ş i cercetare, î mbina nd ata t aşpectele 
teoretice, ca t ş i cele practice.   

 Maşteratul promoveaza  profeşionalizarea 
ştudiilor de şecuritate î n Roma nia, î n vederea obt inerii 
de competent e coreşpunza toare ocupat iilor de Manager 
de şecuritate (cod COR 121306), Analişt de informat ii 
(242224), Cercetator î n ş tiint e politice (263309), dar ş i 
coompetent e şpecifice ocupat iilor Ofiţer de legătură 
pentru infrastructura critică (242227), Expert prevenire şi 
combatere a corupţiei (242227), Manager al sistemului de 
management securitate și sănătate în muncă (325708). 
  
 Avem în vedere o pregătire vocaţională a 
masteranzilor noştri, urmărind asigurarea unui nivel 
substanţial de cunoaştere şi dezvoltării aptitudinilor 
necesare înţelegerii, sintezei, analizei şi predicţiei 
fenomenelor şi proceselor lumii contemporane legate de 
problematica securităţii.  
  
 Admitere: 
 î nşcriere 6-8 şeptembrie ş i 11-13 şeptembrie, 14 şeptembrie 

şuşt inerea proiectului ş tiint ific, 21 iulie confirmarea ocupa rii 
locului, 24iulie rezultate finale; 

 Criterii admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să ateste 
capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, orientarea în 
literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului (50%), 
media examenului de licenţă (50%); 

 Condiții studii: licențiat; 

 Număr locuri: 50. 
 

 Avantajele formei de învățământ frecvență redusă: 

 permite continuarea activităților profesionale; 

 combină sistemul clasic de predare de la învățământul cu 
frecvență (zi) - întâlniri față în față, cu cel de la învățământ la 
distanță - online;  
 întâlnirile cu profesorii se desfășoară sâmbăta; 
 suporturile de curs sunt puse la dispoziție online la începutul 
semestrului; 
 activitatea de tutoriat este asigurată  online și telefonic 
 Burse de studii pentru masteranzii merituoși 

Oferta de studii 

Diciplinele obligatorii sunt grupate în discipline 
fundamentale și discipline de specialitate și urmăresc 
formarea competențelor specifice ocupațiilor pentru care 
absolvenții să poată opta la absolvire: 

● Fundamentele securităţii naţionale; 
●  Securitate europeană şi transatlantică; 

● Managementul crizei şi prevenirii conflictelor;  
● Securitate societală: managementul securităţii 

minorităţilor naţionale   
● Cultură de securitate în societatea contemporană; 

● Religia în relaţiile internaţionale; 
● Intelligence şi decizie politică;  

● Analiză de intelligence; 
● Managementul securităţii în organizaţii;  

● Managementul informaţiilor în organizații; 

 Managementul securităţii ecologice;  

 Terorism şi securitate societală;  
● Managementul securității infrastructurilor critice; 

 ● Prevenirea și combaterea corupției și crimei organizate;  
● Sănătate comunitară şi securitate umană în societăţile 

moderne; 
● Managementul securității fizice; 

● Managementul securităţii sistemelor informatice.  

  
Cursurile opționale oferă masteranzilor 

aprofundarea și perfecționarea cunoștiințelor în 
domeniile de interes pentru evoluția în carieră 

pentru care optează:  
● Modele şi strategii de leadership;  

● Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă;  
● Securitatea patrimoniului;  

● Politica Externă și de Securitate Comună a UE 
● Politica externă şi de Securitate a Rusiei;  
● Politica externă şi de securitate a Chinei;  
● Politica externă şi de securitate a SUA;   

● Managementul riscului şi securităţii în afaceri;  

 Politici demografice și migrații internaționale în 
secolele XIX-XXI.    

Admitere: 
 î nşcriere 11-13 iulie ş i 16-18 iulie, 19-20 iulie 

şuşt inerea proiectului ş tiint ific, 23 iulie 
confirmarea ocupa rii locului, 24 iulie rezultate 
finale; 

 Criterii admitere: Interviu pe baza unui proiect 
menit să ateste capacitatea de însuşire a 
metodologiei de cercetare, orientarea în literatura 
de specialitate, nota de originalitate a demersului 
(50%), media examenului de licenţă (50%); 

 Condiții studii: licențiat; 
 Număr locuri: 50 

 

Corpul didactic 

 

Dişpunem de un corp profesoral cu o certă 
experienţă î n cercetarea ş i predarea ştudiilor de 
şecuritate, recunoşcut ata t la nivel nat ional, ca t ş i 
internat ional. 
 
Alături de titularii Departamentului de Studii In-

ternaţionale şi Istorie Contemporană al UBB 

predau în cadrul specializării și cadre didactice  

asociate UBB, specialişti de înaltă ţinută 

academică şi profesională. 
 

 Prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorector al UBB 
 Prof.univ.dr. Adrian Liviu Ivan, Profesor Jean Mon-

net, rector al Academiei Nat ionale de Informat ii 
 Prof.univ.dr. Marcela Sălăgean, director al S colii 

doctorale de Relat ii Internat ionale ş i Studii de 
Securitate 

 prof. univ. dr. Marius Bucur, prodecan al Faculta t ii 
de Iştorie ş i Filoşofie; 

 general de divizie (rz) lect. univ dr. Ioan Manci, ex-
Comandant al Diviziei 4 Infanterie “Gemina”; 

 lect. univ. dr. Adrian Cămărăşan, ex-şecretar de 
ştat  Conşiliul Nat ional pentru combaterea 
dişcrimina rii, foşt director adjunct al ORNISS.  

 Alt i şpecialiş ti ş i lideri din cadrul inştitut iilor de 
şecuritate, ordine ş i şigurant a  publica .  

 

 

Oportunităţi de carieră 

Pe baza diplomei ş i a competent elor obt inute, 
abşolvent ii noş tri î ş i vor putea ga şi posturi atât în 
sectorul public (instituţii din sectorul securităţii şi 
apărării naţionale, administraţie), în domeniul 
cercetării, cât şi în sectorul privat (ONG-uri, 
companii). 

 

Descrierea programului de masterat 

 Programul de maşterat î n Managementul 
Securita t ii î n Societatea Contemporana  î ş i 
propune prega tirea maşteranzilor î n 
managementul şecurita t ii, pe baza unei 
riguroaşe metodologii de predare ş i cercetare, 
î mbina nd ata t aşpectele teoretice, ca t ş i cele 
practice.   

 Maşteratul promoveaza  profeşionalizarea 
ştudiilor de şecuritate î n Roma nia, î n vederea 
obt inerii de competent e coreşpunza toare 
ocupat iilor de Manager de şecuritate (cod COR 
121306), Analişt de informat ii (242224), 
Cercetator î n ş tiint e politice (263309), dar ş i 
coompetent e şpecifice ocupat iilor Ofiţer de legătură 
pentru infrastructura critică (242227), Expert prevenire 
şi combatere a corupţiei (242227), Manager al sis-
temului de management securitate și sănătate în muncă 
(325708). 
  
 Avem în vedere o pregătire vocaţională a 
masteranzilor noştri, urmărind asigurarea unui 
nivel substanţial de cunoaştere şi dezvoltării 
aptitudinilor necesare înţelegerii, sintezei, analizei 
şi predicţiei fenomenelor şi proceselor lumii 
contemporane legate de problematica securităţii.  
  
 Admitere: 
 î nşcriere 6-8 şeptembrie ş i 11-13 şeptembrie, 14 

şeptembrie şuşt inerea proiectului ş tiint ific, 21 iulie 
confirmarea ocupa rii locului, 24iulie rezultate finale; 

 Criterii admitere: Interviu pe baza unui proiect menit să 
ateste capacitatea de însuşire a metodologiei de cercetare, 
orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a 
demersului (50%), media examenului de licenţă (50%); 

 Condiții studii: licențiat; 

 Număr locuri: 50. 
 

 Avantajele formei de învățământ frecvență redusă: 

 permite continuarea activităților profesionale; 

 combină sistemul clasic de predare de la învățământul 
cu frecvență (zi) - întâlniri față în față, cu cel de la 
învățământ la distanță - online;  
 întâlnirile cu profesorii se desfășoară sâmbăta; 
 suporturile de curs sunt puse la dispoziție online la 
începutul semestrului; 
 activitatea de tutoriat este asigurată  online și telefonic 

Descrierea programului de masterat 

    Programul de masterat Managementul 
Securităţii în Societatea Contemporană  este programul 
de masterat cu cea mai îndelungată perioadă de 
activitate din cadrul programelor de studiu oferite de 
Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie 
Contemporană. Masteratul nostru este unul de tip 
profesional, având în vedere pregătirea absolvenţilor 
pentru o piaţă în continuă diversificare a ofertei 
ocupaţionale în domeniul studiilor de securitate.  

 Maşteratul promoveaza  profeşionalizarea 
ştudiilor de şecuritate î n Roma nia, î n vederea obt inerii 
de competent e coreşpunza toare ocupat iilor de Manager 
de şecuritate (cod COR 121306), Analişt de informat ii 
(242224), Cercetator î n ş tiint e politice (263309), dar ş i 
coompetent e şpecifice ocupat iilor Ofiţer de legătură 
pentru infrastructura critică (242227), Expert prevenire şi 
combatere a corupţiei (242227), Manager al sistemului de 
management securitate și sănătate în muncă (325708). 
 Avem în vedere o pregătire vocaţională a 
masteranzilor noştri, urmărind asigurarea unui nivel 
substanţial de cunoaştere şi dezvoltării aptitudinilor 
necesare înţelegerii, sintezei, analizei şi predicţiei 
fenomenelor şi proceselor legate de problematica 
securităţii.  
  
 
  
 IFR oferă masteranzilor posibilitatea de a-și administra 
propriul proces de învățare într-un program comasat, organizat 
în cadrul UBB. Învățământul cu frecvență redusă are 
caracteristici comune atât cu sistemul tradițional, cât și cu 
sistemul de învățământ la distanță. 
IFR se caracterizează prin activități dedicate preponderent 
pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, 
care presupune atât întâlnirea nemijlocită în spațiul universitar a 
studenților cu cadrele didactice de predare, cât și utilizarea unor 
mijloace de pregătire specifice învățământului la distanță: 
materiale de studiu tipărite, tehnici audio și video interactive, 
multimedia, tele-cursuri, tehnologii de învățare mediate de 
calculator sau rețele de calculatoare etc. 

 Resursele de învățământ (suporturi de curs, 
materiale de studiu,, planuri, scheme, modele etc.) 
specifice IFR vor fi furnizate masteranzilor în format 
tipărit sau electronic. 


