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Număr de înregistrare ………../……….. 

 

Formularul pentru înscrierea unei noi calificări în RNCIS 
 

1. Titlul calificării  
a) Denumirea calificării Studii de securitate 
b) Denumirea programului de studii universitare de licență Studii de securitate  
c) Denumirea domeniului de studii universitare de licență Studii de securitate 
d) Titlul conferit Licențiat în Studii de securitate 
e) Demersurile care au condus la propunerea noii calificări: 

 

Elemente de fundamentare a calificării: 
  (i) Necesitatea și oportunitatea calificării față de piața muncii din perspectiva dezvoltării 
economice: 

ridicat ☑   mediu □  scăzut □ 
  (ii) Relevanța față de cerințele tinerilor pe termen lung:  

ridicat ☑   mediu □   scăzut □ 
  (iii) Prezentarea organizațiilor consultate pentru identificarea și analiza competențelor 
specifice/profesionale calificării menționate: 
 

Nr. 
crt. 

Specificul organizației (denumirea, 
obiectul de activitate) 

Persoana de contact (datele de 
identificare) 

Modul de consultare sau colaborare al 
universității cu organizația menționată 

1. I.J.J. Timiș Nicolae Slev Chestionar online 
2. C.R.P.E.C.A. Timișoara Dorin Copilu Chestionar online 
3. Penitenciarul Timișoara Cristina Busuioc Chestionar online 

 

- Competențele rezultate vor fi trecute în suplimentul la diplomă: 
Competențe-cheie 

● Competențe de alfabetizare domenială și capacitatea de a comunica și de a stabili 
conexiuni cu alte persoane în mod eficient, adecvat și creativ. 

● Competențe digitale și capacitatea de alfabetizare în domeniul informațiilor și al datelor, 
siguranța (inclusiv bunăstarea digitală și competențele legate de securitatea cibernetică), 
precum și soluționarea problemelor și gândirea critică.  

● Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți, alături de capacitatea de a face 
față incertitudinii și situațiilor complexe, cât și de a lucra în mod autonom sau în echipă. 

● Competențe cetățenești și capacitatea de a acționa în calitate de cetățeni responsabili și 
de a participa pe deplin la viața civică și socială, pe baza înțelegerii conceptelor și 
structurilor sociale, economice, juridice și politice, precum și a evoluțiilor și a durabilității 
la nivel mondial. 
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● Competențe antreprenoriale și capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a ideilor 
și de a le transforma în valori pentru ceilalți, cât și creativitate, gândire critică, 
soluționarea problemelor, luarea de inițiative și perseverență și capacitatea de a lucra în 
colaborare cu scopul de a planifica și a gestiona proiecte. 
 

Competențe profesionale 
● Aplicarea principalelor modele și concepte din științele sociale și din științele politice în 

analizarea, înțelegerea și evaluarea tipurilor de organizare socio-politice. 
● Utilizarea metodologiilor de analiză și de decizie specifice pentru domeniul securității la 

diferite niveluri necesitate de context. 
● Capacitatea de a interpreta și valorifica eficient și responsabil informațiile în organizațiile 

publice și private. 
● Dezvoltarea de relații internaționale și de strategii de cooperare internațională într-o 

manieră care ține cont de aspecte politice și culturale, și care permite reprezentarea unei 
organizații. 

● Gândire analitică, aplicarea cunoștințelor despre comportamentul uman și elaborarea 
unor strategii de protejare a securității informațiilor. 

● Analiza politicilor de afaceri externe, monitorizarea conflictelor politice și consilierea în 
gestionarea conflictelor, riscului și a politicilor de afaceri externe. 

● Însușirea principalelor concepte și modele utilizate în studiile de securitate și strategice. 
 

Competențe transversale 
1. Competențe personale 

● Alfabetizare informațională și media. 
● Angajarea în sarcină. 
● Asumarea responsabilităților. 
● Autonomie în rezolvarea sarcinilor. 
● Capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora. 
● Capacitatea de învățare activă. 
● Capacitatea de a respecta termenele limită. 
● Capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil. 
● Capacitatea de analiză și sinteză. 
● Capacitatea de automotivare. 
● Flexibilitate și adaptabilitate. 
● Gândire critică și inovativă. 
● Managementul riscului. 
● Managementul timpului. 
● Perseverență. 
● Procesarea informațiilor complexe. 
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● Capacitatea de a utiliza eficient tehnologia și resursele digitale. 
● Etică și integritate. 
● Orientare spre obiective/rezultate. 
● Planificare strategică. 
● Rezolvarea de probleme complexe. 
● Spirit de inițiativă. 

 

2. Competențe interpersonale 
● Capacitate de negociere. 
● Leadership. 
● Lucru în echipă. 
● Managementul conflictelor. 
● Managementul echipelor. 
● Capacitatea de predicție în scenarii de lucru specifice. 
● Capacitatea de agregare a informațiilor și de selecție a variabilelor relevante. 
● Abilități de documentare a unor teme specifice. 
● Abilități de corelare, contextualizare și interpretare sistematica a informațiilor. 

 

3. Competențe de cetățenie globală 
● Capacitate de înțelegere etnică și interculturală 
● Gândire critică asupra funcționării societății democratice 
● Respect pentru valorile și legile naționale, dar și pentru cele europene/internaționale 
● Dialogul intercultural 
● Internalizarea valorilor specifice societăților plurale 
● Înțelegerea adecvată a unei ordini cosmopolite. 

 

(iv) Necesarul de absolvenți în calificarea propusă solicitați de piața muncii la nivel 
regional/național: (Chestionar) 
- În perspectiva următorilor 5 ani [ 150 ] 
- În perspectiva următorilor 10 ani [ 300 ] 
 

2. Domeniul educațional conform ISCED 2013 F1  
0312 Political sciences and civics 
 

3. Codul calificării  
……………………………………………………………………………. 

 

                                                 
1 https://eqe.ge/res/docs/228085e.pdf / https://ec.europa.eu/education/international-standard-
classification-of-education-isced_ro  
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4. Nivelul CNC (Cadrul Național al Calificărilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și 
completările ulterioare)2 

Nivelul 6 – program de studii universitare de licență 
 

5. Nivelul CEC (Cadrul European al Calificărilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și 
completările ulterioare)3 

Nivelul 6 – program de studii universitare de licență 
 

6. Descrierea calificării prin rezultatele învățării, definite prin: 
a) Cunoștințe:  

● Analizarea în mod eficient a aspectelor fundamentale ale domeniului de studii. 
● Cunoașterea, înțelegerea și capacitatea de a utiliza principalele concepte și metode ale 

domeniului într-o manieră care contribuie la dezvoltarea profesională. 
● Însușirea principalelor concepte și modele utilizate în studiile de securitate și strategice, 

precum și a celor înrudite cu acestea. 
● Abordarea teoretică și practică a problematicii legate de organizarea și funcționarea 

instituțiilor politice din România. 
● Însușirea principalelor concepte și modele utilizate în securitatea economică și financiar-

bancară. 
● Cunoașterea principalelor concepte și modele utilizate în politici publice. 
● Însușirea noțiunilor de bază cu privire la conceptul de administrație publică, actele emise 

de administrația publică, precum și a contractelor administrative, a răspunderii 
administrative și contenciosului administrativ. 

● Însușirea cunoștințelor fundamentale privind filosofia politică. 
• Consolidarea cunoștințelor fundamentale privind dimensiunea spațială a relațiilor de 

putere. 
• Cunoașterea și înțelegerea poziției geopoliticii românești în discursul geopolitic global. 
• Înțelegerea adecvată a configurației relațiilor de putere în sistemul internațional. 
• Înțelegerea adecvată a arhitecturii instituționale în mediul global. 
• Înțelegerea importanței instituțiilor supranaționale în studiul relațiilor dintre state. 
• însușirea principalelor concepte și modele utilizate în studiile de intelligence. 
• Înțelegerea rolului global al Uniunii Europene și consolidarea cunoștințelor fundamentale 

privind politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. 
• Înțelegerea constrângerilor tehnice și etice presupuse de producerea unui text academic. 

                                                 
2 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153002  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=RO  
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• Înțelegerea importanței dobândirii unor abilități și cunoștințe pentru dezvoltarea 
individuală și profesională ulterioară, dincolo de contextul strict academic al predării și 
învățării elementelor de scriere academică. 

• Cunoașterea aprofundată a sistemului diplomatic român și al UE (instituții, mecanisme, 
actori principali). 

• Înțelegerea și evaluarea diplomației clasice și a tendințelor actuale: diplomația publică, 
diplomația preventivă, diplomația mediului, diplomația economică. 

• Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a 
instituțiilor Uniunii Europene. 

• Abordarea teoretică și practică a problematicii legate de organizarea și funcționarea 
protocolului de stat și a altor norme de etichetă. 

• Cunoașterea tipurilor de documente și surse în procesul analizelor de profil. 
 
b) Abilități:  

● Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context, inclusiv prin 
utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională. 

● Utilizarea metodelor standard ale domeniului pentru implementarea unor proiecte care 
pot contribui la dezvoltarea profesională.  

● Abilitatea de a evalua corect mediul de securitate național și internațional. 
● Recunoașterea amenințărilor de securitate și a necesității de a implementa măsuri de 

prevenire și contracarare a acestora. 
● Capacitatea de a analiza critic coerența procesului de construcție și implementare a 

politicii externe a unui stat în cadrul dat de globalizare.  
● Capacitatea de analiză critică a rolului politicii externe în cadrul guvernării la nivel local, 

regional și multilateral. 
● Abilitatea de a utiliza certificatele digitale în procesul de autentificare și de comunicare 

securizată, precum și de analiză a formatelor digitale. 
● Abilitatea de documentare autonomă a unor teme de cercetare relevante. 
● Formarea unei atitudini valorizante, constructive față de cunoașterea dimensiunilor 

spațiale, structurale și funcționale din sfera exercițiului puterii. 
● Capacitatea de a accesa atât formele tradiționale, cât și noile forme ale mass-mediei, 

precum și de a interacționa cu ele, de a avea o înțelegere critică a acestora și de a înțelege 
rolul și funcțiile mass-mediei în societățile democratice. 

● Abilitatea de cultivare a unui mediu științific centrat pe valori și relații democratice. 
● Valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în activitățile științifice. 

 
c) Responsabilitate și autonomie: 

● Capacitatea de a utiliza reflecție critică, responsabilitate, eficiență și creativitate în 
îndeplinirea sarcinilor profesionale, ținând cont de autonomia oferită de context. 
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● Aplicarea experienței câștigate și a gândirii critice în munca în echipă și rezolvarea 
problemelor la mai multe niveluri. 

 

7. Organismul de acordare a calificării  
Universitatea de Vest din Timișoara și Ministerul Educației  

 

8. Puncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele 
învățării  

● 180 de credite ECTS 
 

9. Organismul extern de asigurare a calității sau de reglementare: 
Program de studii universitare de licență nou - în proces de acreditare - nu a fost evaluat 

anterior.  
 - Se va indica dacă instituția care propune calificarea a fost într-un proces de evaluare de 
către o agenție recunoscută în domeniul asigurării calității pentru domeniul din care face parte 
noua calificare. 

Evaluare externă instituțională realizată de către ARACIS în 2010 și în 2015 
(http://proiecte.aracis.ro/index.php?id=342), în ambele cazuri obținându-se calificativul grad de 
încredere ridicat. 
 

10. Diplomă / Certificat și suplimentul la diplomă / certificat  
Anexa 9a – Model supliment diplomă 

 

11. Data expirării 
Anul 2026. 
 

12. Informații privind furnizorul 
a) Numele juridic complet: 

Universitatea de Vest din Timișoara 
b) Adresa pagini oficiale de internet: 

https://www.uvt.ro/ro/ 
 

13. Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii  
Referent relații externe – cod COR 242215 
Consilier afaceri europene – cod COR 2422214 
Analist informații de firmă – cod COR 242222 
Analist de informații – cod COR 242224 
Ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene – cod COR 242227 
 

 14. Denumirea instituției solicitante 
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Universitatea de Vest din Timișoara, 
reprezentată prin 

p. Rector, 
 
 
 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea 
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