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STUDII DE SECURITATE GLOBALĂ

Noul mileniu aduce cu sine o globalizare a provocărilor de securitate 
nemaiîntâlnită în trecut. Ca atare, și educația specialiștilor în acest domeniu trebuie să 
includă o componentă globală.

România, prin poziția asumat occidentală și democratică, de membru UE și NATO, 
bene�ciază de o construcție de securitate solidă și de încredere, dar asumarea acestei 
poziții aduce și noi riscuri (terorism anti-occidental, migrație, etc.).

Timișoara, a�ată aproape de granițele actuale ale Uniunii Europene, pe ruta 
migrației ilegale, internaționale, are o poziție geogra�că care potențează aceste noi 
elemente de securitate ale României. 

Dincolo de aceste provocări, sistemele politice cu de�cit democratic din estul 
European, naționalismele și exclusivismele ideologice și religioase, fraudele cibernetice 
și bancare pun noi probleme specialiștilor în domeniul securității.

Universitatea de Vest din Timișoara, o universitate dinamică și activă, inovează din 
nou în mediul educațional, propunând un program de master, unic în vestul țării, pe o 
tema de maximă actualitate. Masterul STUDII DE SECURITATE GLOBALĂ,  propus de UVT, 
prin Facultatea de Științe Politice, Filoso�e și Științe ale Comunicării, ESTE PRIMUL 
PROGRAM DE ACEST FEL DIN VESTUL ȚĂRII. Se adresează în primul rând specialiștilor 
care doresc să se perfecționeze, dar și tinerilor care doresc să devină profesioniști în 
acest domeniu.

Masterul STUDII DE SECURITATE GLOBALĂ constă în: 
• abordări teoretice, generale, pentru o cunoaștere adecvată a problematicii 

(prezentare concepte, metode și teorii) 
• cursuri cu caracter tehnic și practic (Analiza riscurilor neconvenționale, 

Comunicarea strategică în domeniul securității, Analiza informațiilor, Securitatea 
economică și �nanciar-bancară,  Dreptul penal internațional, Securitatea energetică, 
Securitatea cibernetică, etc.)

• conferințe susținute de către cele mai importante personalități ale sistemului 
românesc de securitate (permit familiarizarea cu problemele stringente ale securității 
globale, oferă oportunitatea de a face cunoștință cu decidenții importanți ai 
domeniului).

Specialiștii care predau sunt reputate cadre didactice universitare, cu cercetări 
în domeniu, experţi din sistemul românesc de securitate și diplomație.

Admiterea va avea loc în urma unui interviu, la care candidații vor prezenta un 
eseu motivațional bazat pe experiența și interesele lor profesionale. 

ÎNSCRIERI: 11 – 22 septembrie 2017 la Universitatea de Vest din Timișoara
INTERVIURI DE ADMITERE: 23 - 24 septembrie
CONTACT: Email: secretariat-sdsg@e-uvt.ro / Telefon: 0256 592 132
www.pfc.uvt.ro.


