
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Studii de securitate 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  

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

disciplinei 

DF-DO 

 

 

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

3.1. Număr ore pe săptămână 2 3.2. Din care: curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 3.5. Din care: curs 28 3.6. seminar/ laborator 14 

 Distribuția fondului de timp: ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și 

notițe:  

 20 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate: 

 20 

 Pregătire seminarii, teme, referate, prezentări, 

portofolii: 

 10 

 Tutoriat:  5 

 Examinări:  3 

 Alte activități:   

3.7. Total ore studiu individual 58  

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 

4. Precondiții(acolo unde este czul) 

4.1. De curiculum   

4.2. De competențe   

5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului Realizarea cursului - 

vizualizarea unor documente, 

statistici, modele, hărți 

digitalizate - necesită 

folosirea unui calculator şi 

videoproiector. 

5.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului Nu este cazul 

6. Competențele specifice acumulate 

1.1.   Instituția de învățământ Universitatea din București 

1.2. Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3. Departamentul Relații internaționale și studii europene 

1.4. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/Calificarea Relații internaționale și studii europene 



C
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 p
ro

fe
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o
n
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e 
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 

securității. Definirea cadrului politic şi legal în domeniul elaborării 

planurilor şi proiectelor de 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. 
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Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context 

(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromațiilor în documente 

de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație 

internațională şi la nivel mediu sau avansat a unei a douaă limbi străine. 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției 

şi adaptabilității la cerințele pieței muncii. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1. Obiectivul general Cunoaşterea principalelor abordări teoretice din domeniul 

studiilor de securitate şi strategice;  

Cunoaşterea rolului şi locului principalelor organizații de 

securitate la nivel regional şi global. 

7.2. Obiectivele specifice Însuşirea şi aprofundarea noțiunilor de bază privind securitatea 

şi conceptele strategice contemporane; 

 Formarea şi dezvoltarea capacității de analiză critică a 

dimensiunilor securității;  

Dezvoltarea abilităților de analiză comparativă a politicilor şi 

strategiilor de securitate națională;  

Înțelegerea şi interpretarea relaților de interdependență între 

principalele organizații internaționale de securitate şi fenomenul 

globalizării;  

Formarea şi dezvoltarea atitudinii pozitive, responsabile față de 

pregătirea continuă, cunoaşterea şi identificarea tendințelor 

actuale de evoluție a mediului de securitate internațional;  

Formarea priceperilor şi abilităților în identificarea, 

argumentarea şi proiectarea unor soluții viabile în promovarea 

securității şi asigurării unui climat de stabilitate la nivel regional 

şi global; 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1 Studii de securitate – introducere (2 

prelegeri): 

- definirea domeniului de studiu ; 

- noţiuni fundamentale ; 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 

2 Abordare teoretică (2 prelegeri) : expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 



-    Realismul, neorealismul, 

liberalism, constructivism, 

funcţionalism 

 

3 Concepte cheie (3 prelegeri) : 

- război, terorism, genocid, crime în masă, 

conflicte etnice, securitate umană ; 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 

4 Instituţii de securitate : 

- Alianţe (NATO) ; 

- Organizaţii regionale ; 

Organizaţii cu vocaţie universală ; 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 

5 Provocări contemporane (5 prelegeri): 

- comerţul cu arme ; 

- proliferarea nucleară ;  

- lupta împotriva terorismului 

şi a insurgenţei ; 

- operaţiuni de menţinerea 

păcii ; 

- responsabilitatea de a 

proteja ; 

- securitatea energetică ; 

- migraţia ; 

- securitatea economică şi a 

mediului ; 

- securitatea sanitară; 

criminalitatea organizată. 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 

6. Concluzii – vitorul studiilor de securitate   

 Seminar   

 Securitate și conflict etnic/religios Dezbatere, 

argumentare, studii 

de caz 

 

 Securitate regională Dezbatere, 

argumentare, studii 

de caz 

 

 Terorism și combaterea terorismului Dezbatere, 

argumentare, studii 

de caz 

 

 Criminalitate organizată și securitate Dezbatere, 

argumentare, studii 

de caz 

 

 Migrațiune și securitate Dezbatere, 

argumentare, studii 

de caz 

 

 Securitatea cibernetică Dezbatere, 

argumentare, studii 

de caz 

 

 Pandemii și insecuritate Dezbatere, 

argumentare, studii 

de caz 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  
 

Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrari relevante din domeniu, publicate in tara si 

strainatate;  

 Programa analitică este compatibilă cu cele oferite în universităţile de prestigiu din ţară şi 

străinătate;  

Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor 

institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in 

cadrul revistelor de circulatie internatională. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 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-

Testarea continuă pe 

parcursul semestrului 

 

 

 

 

Examen oral 

25%  

 

 

 

 

 

75% 



militare sau alte 

procese specifice 

securității. 

10.6. Standard 

minim de 

performanță 

 Parcurgerea unui număr de titluri din bibliografia obligatorie; 

cunoașterea și operarea cu conceptele și noțiunile de bază specifice 

securității, utilizate pe parcursul cursului. 

 

 

Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

                                                           

 Semnătura directorului de departament 

        



 


