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Denumirea programului de master Studii de Securitate Națională

Scurtă descriere a programului

Scopul programului de master ”Studii de Securitate Națională” constă în formarea de
competenţe şi abilităţi de gestionare și analiză a problemelor de securitate națională și politice, prin
formarea unui set de capacităţi necesare pentru identificarea şi evidenţierea provocărilor și riscurilor
de securitate, proiectarea modelelor de relații de securitate și a sistemului național de securitate,
abilități de a-și asuma roluri și responsabilități specifice în domeniul securității.

Caracteristica esențială a programului de master constă în disponibilitatea programului pentru
perfecționarea standardelor de elaborare a curriculum-urilor şi a metodelor actuale de predare pentru
formarea specialiştilor în domeniul securității naționale şi prestării de servicii de analiză și expertiză
în domeniul securității, axându-se pe o abordare pragmatică şi teoretică a disciplinelor din planul de
învăţământ al ciclului II.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Pentru absolvenţii programului sunt tipice ocupaţii în sectorul de stat, organele de asigurare a
securității naționale (Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Poliția de Frontieră,
Serviciul Vamal, SPPS), sfera privată, sectorul non-guvernamental, proiecte naţionale şi
internaţionale etc. Titularul acestei diplome va putea activa în calitate de expert în securitate, politolog,
analist politic și de securitate, cercetător-stagiar în ştiinţe politice, consultant, funcţionar public, militar,
colaborator în formaţiuni politice şi sociale, ONG-uri; cercetător, consilier, coordonator de programe
etc.

Semestrul 1 (30 credite)
1. Teoria securităţii
- Introducere în teoria securității
- Doctrine, strategii și politici de securitate
2. Interesul național în sistemul național de securitate
3. Managementul sistemului național de securitate
- Managementul crizelor și prevenirea conflictelor
- Dimensiunea geopolitică și geostrategică a securității
4. Bazele securității sociale și umane
Semestrul 2 (30 credite)
1. Securitatea națională a Republicii Moldova
- Instituții și dimensiunile securității naționale
- Instrumente juridice de reglementare a
securității naționale în Republica Moldova
2. Autorități de informații și securitate în
societatea contemporană
3. Evaluarea securității naționale
- Metode și tehnici de analiză a securității
-Modelarea și prognozarea politică
4. Organizațiile internaționale de securitate

Cursuri opționale
Istoria serviciilor speciale contemporane
Reglementări juridice ale relațiilor internaționale



Semestrul 3 (30 credite)
1. Managementul și comunicarea de criză
2. Securitatea internațională
3. Metode și strategii de asigurare a securității
naționale
4. Securitatea informațională
5. Practica de specialitate

Cursuri opționale
Terorismul
Securitatea militară

Semestrul 4 (30 credite)
1. Teza de master


