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A. Programul de studii
Numele programului de
studii
Tipul programului
(Licenţă/ Master/ Doctoral/
Post-Doctoral)
Directorul/responsabilul
programului (nume,
prenume, grad didactic)
Domeniul programului
Adresa paginii web a
programului

MANAGEMENTUL SECURITATII IN SOCIETATEA
CONTEMPORANA
Master

Adresa e-mail a directorului

adrian_ivan2007@yahoo.com

Ivan Adrian, Prof.univ.dr.

Stiinte politice si Relatii Internationale
http://172.24.13.202/studii/master/managementul_securitatii.html

B. Obiectivele programului (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă)
Programul de masterat în Managementul Securităţii în Societatea Contemporană îşi
propune: pregătirea şi antrenamentul masteranzilor în managementul securităţii la începutul
secolului XXI, pe baza unei riguroase metodologii de predare şi cercetare, îmbinând atât
aspectele teoretice, cât şi cele practice; profesionalizarea studiilor de securitate în România, în
vederea susţinerii profesiei de „manager şi negociator de securitate”.
Avem în vedere o pregătire vocaţională a masteranzilor noştri, urmărind asigurarea unui
nivel substanţial de cunoaştere şi dezvoltării aptitudinilor necesare înţelegerii, analizei, sintezei 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.

Programul de studiu „Managementul securităţii în societatea contemporană” se adresează
tuturor absolvenţilor de studii universitare, având în vedere gradul înalt de complexitate al
specializării Studii de Securitate şi caracterul său interdisciplinar. Pe baza diplomei şi a
competenţelor obţinute, absolvenţii noştri îşi vor putea găsi posturi atât în sectorul public
(instituţii din sectorul securităţii şi apărării naţionale, administraţie), cât şi în sectorul privat
(ONG-uri de mediu, agenţi economici etc.).
Un rol fundamental în dezvoltarea acestui program de studii îl are Institutul de Studii
Internaţionale al Universităţii „Babeş-Bolyai”, unitate autonomă de predare şi cercetare ştiinţifică
din cadrul Catedrei de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale. Experienţa de peste 8 ani şi
realizările ştiinţifice remarcabile în domeniul relaţiilor internaţionale a personalului didactic al
Catedrei de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale - care coordonează programul de
masterat –, este un argument decisiv pentru cei care doresc să urmeze studiile de masterat în
Managementul Securităţii în Societatea Contemporană.
C. Cadre didactice implicate în program şi cursurile tinute în program:
Numele şi prenumele,
grad did.
Ivan Adrian,
Prof.univ.dr.

Facultatea, Catedra

Cursuri

Facultatea de Istorie,
Catedra de Istorie
Contemporana

UE de la Maastricht la Tratatul de la
Lisabona
Management si proces de decizie in
politica externa
Guvernanta in Uniunea Europeana
Minoritati nationale si etnice in
Relatiile Internationale

Vesa Vasile,
Prof.univ.dr.

Facultatea de Istorie,
Catedra de Istorie
Contemporana
Facultatea de Stiinte
Econmice, Economie
politica
Facultatea de Istorie,
Catedra de Istorie
Moderna

Sistemele internaţionale de la
Westphalia până în secolul XXI

Lutas Mihaela,
Prof.univ.dr.
Nicoara Toader,
Prof.univ.dr.
Bolovan Ioan,
Prof.univ.dr.

Facultatea de Istorie,
Catedra de Istorie
Moderna

Ciobanu Gheorghe,
Prof.univ.dr.

Facultatea de Stiinte
Econmice, Economie
politica

Nicolescu Corneliu,
Prof.univ.dr.

Facultatea de Litere

Flore Pop,
Conf.univ.dr.
Duna Dacian,
Lect.univ.dr

Facultatea de Stiinte
Politice
Facultatea de Istorie,
Catedra de Istorie
Contemporana

Anda Curta, Dr.

Politici economice europene

Securitate si insecuritate in
societatea romaneasca din
secolele XVII-XIX
Politiici demografice şi migraţii
internaţionale în relaţiile
internaţionale
Managementul riscului şi
securităţii în afaceri
Managementul securitatii in
organizatii
Organizaţii europene şi
managementul conflictelor
internaţionale
Drept international si European
contemporan
Politici se strategii de securitate
nationala
Negocieri in organizatii
Securitate europeana si
transatlantica
Managentul securitatii ecologice
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Semnătura

D. Studenţi în program
1. în cazul unui program de licenta sau masterat: nr. studenti înmatriculaţi
2005-2006
Nr. studenti

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

0

0

10

26

15

0

0

0

0

0

romani
Nr. studenti
internaţionali

Data:
18.03.2010

Semnătura directorului
Prof.univ.dr. Adrian Ivan

Certific validitatea datelor prezentate:
Decan,
Conf.univ.dr. Ovidiu Ghitta
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