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Competențe dobândite

Oportunități în carieră

§ Însușirea principalelor concepte teoretice referitoare la sistemele de securitate 
internațională și națională, de apărare a legalității, interesului persoanei și al 
comunității.

§ Formarea de abilități și atitudini în contextul dinamicii care afectează mediul de 
securitate național și internațional al principalilor actori internaționali.

§Prezentarea teoretică și practică a informațiilor despre instituțiile internaționale 
și europene și a pachetului legislativ referitor la siguranța cetățeanului, 
siguranța mediului, interesul persoanei și legislația internațională.

§Dezvoltarea unor abilități de corelare și înțelegere a caracteristicilor socio-
economice și culturale ale securității teritoriului și operarea cu concepte de 
specialitate: securitate națională, regională, internațională, securitate 
economică, securitatea organizațională etc.

§ Formarea și dezvoltarea abilităților de înțelegere, analiză și implementare a 
tehnicilor manageriale de criză, gestionare a conflictelor, negociere și 
cooperare, cu accent asupra perspectivelor de securitate.

Programul de masterat Managementul Securității în Relațiile Internaționale îşi 
propune să ofere o pregătire interdisciplinară performantă personalului din 
structurile administrației publice specializate, locale și naționale, care este 
angrenat în unități cu rol major în implementarea politicilor și strategiilor de 
securitate în contextul actual al relațiilor internaționale.

Posibilități de angajare și/sau perfecționare:
§ Structuri ale administrației publice locale, naționale și internaționale, instituții 

care compun Guvernul României.
§ Structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării 

Naționale, Serviciului Național de Informație, Ministerului Muncii și Justiției 
Naționale și Ministerul Educației Naționale.

§Unități militare și autorități teritoriale de ordine publică care aparțin 
Inspectoratului General al Poliției Române, Poliției de Frontieră, Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Imigrări, 
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Serviciului Român de 
Informații, Poliției Locale.

§Organizații și structuri private naționale și internaționale.

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
e-mail: cri@univ-danubius.ro | telefon: 0372361227

Durata studiilor:
2 ani/4 semestre/120 credite
Forma de învățământ:
cu frecvență (IF)

„O Românie puternică este un stat care contribuie la menținerea securității 
colective și la promovarea democrației și libertății. Acest fapt presupune că 
România își va fi consolidat credibilitatea strategică, fiind recunoscută pentru 
predictibilitate și continuitate atât în politica externă, de securitate și apărare, 
cât și în consolidarea democrației și statului de drept.”

(Citat din Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 ‐ 2019, 
O Românie puternică în Europa şi în lume ‐ București 2015, p.3)
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Principala caracteristică a programului de masterat în Managementul Securității în 
Relațiile Internaționale o constituie abordarea interdisciplinară a competențelor în 
domeniul relațiilor internaționale și de securitate, oferta de cursuri fiind orientată 
preponderent spre o abordare din perspectiva managementului securității:

§ Politici și strategii de securitate în Europa de Sud-Est
§ Europa de Sud-Est în relațiile internaționale
§ Impactul migrației asupra securității internaționale
§ Dimensiuni operaționale în combaterea terorismului
§ Fundamentele securității în lumea contemporană
§ Instituții și organizații internaționale de securitate
§ Dreptul mediului și analiza politicilor de mediu
§ Managementul securității economice
§ Dimensiunea psihologică în intelligence-ul de securitate
§ Tehnici de negociere și mediere în soluționarea diferendelor internaționale
§ Analiza discursului diplomatic
§ Managementul politicii externe și de securitate națională
§ Managementul securității și prevenirii situațiilor de criză
§ Managementul Intelligence-ului strategic de securitate
§ Cultura de securitate în societatea contemporană
§ Managementul conflictelor în secolul al XXI - lea
§ Studii de drept civil comparat
§ Cooperarea în relațiile internaționale din regiunea Dunăre-Marea Neagră

PROGRAM DE MASTER

Securitatea în toate dimensiunile sale rămâne un domeniu de mare 
complexitate și actualitate în contextul interdependențelor dintre națiuni, al 
raporturilor de forțe dintre state, al vectorilor de evoluție a globalizării, al 
instrumentalizării și remodelării dreptului international și a configurării noilor 
comportamente de securitate la nivel global și regional.

Programul de masterat se adresează absolvenților de studii de licență care 
doresc să se specializeze și să dezvolte o carieră profesională în domeniul 
relațiilor internaționale și a studiilor de securitate.

Misiunea programului de masterat profesional este de a pregăti specialişti 
capabili să opereze cu politicile și strategiile de securitate în contextul actual al 
relațiilor internaționale, competenți în gestionarea fluxului de informaţii 
dinspre şi către Uniunea Europeană şi din întreg spaţiul internaţional.

În cadrul acestui program de masterat vor preda cadre didactice cu formare 
practică și expertiză deosebită în domenii precum științe militare, științe 
politice, studii de securitate, relații economice internaționale și drept 
internațional.
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