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ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” 

din Bucureşti 

anunţă scoaterea la concurs  

a următoarelor posturi didactice şi de cercetare* 

 

 

 

                

FACULTATEA DE INFORMAŢII 

 

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 

 Conferenţiar universitar, poziţia 22, disciplinele: Metodologia cercetării 

psihologice; Psihologie cognitivă 

 Lector universitar, poziţia 24, disciplinele: Psihologia educaţiei; Fundamentele 

psihologiei 

 Asistent universitar, poziţia 25, disciplinele: Psihologia personalităţii; Tipologii 

de personalitate – descifrarea comportamentului individului 

 Asistent universitar, poziţia 26, disciplinele: Psihosociologie judiciară; 

Psihologie politică  

 

 

FACULTATEA DE STUDII DE INTELLIGENCE 

 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ŞTIINŢE POLITICE 

 Conferenţiar universitar, poziţia 57, disciplinele: Rolul intelligence-ului în 

protecţia infrastructurilor critice;  Management general                           

 Conferenţiar universitar, poziţia 58, disciplinele: Logica şi teoria argumentării;                                 

Semantică şi semiotică pentru intelligence 

 Conferenţiar universitar, poziţia 59, disciplinele: Logica şi teoria argumentării 

(critical thinking);  Filosofia culturii şi teoria valorilor 

 Lector universitar, poziţia 60, disciplinele: Deontologia şi securitatea 

informaţiilor; Securitate şi putere în spaţiul cibernetic 

 Lector universitar, poziţia 63, disciplinele: Structura conflictelor internaţionale 

în secolul XXI; Riscuri sociopolitice şi securitate naţională 

 Asistent universitar, poziţia 64, disciplinele: Sociologie; Operaţiuni de influenţă 

strategică 

 Asistent universitar, poziţia 66, disciplinele: Introducere în securitatea 

informaţiilor; Instituţii de securitate 
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DEPARTAMENTUL  DE STUDII DE SECURITATE ŞI STUDII DE INTELLIGENCE      

 Conferenţiar universitar, poziţia 73, disciplinele: Comunicarea produselor de  

intelligence competitiv; Teme fundamentale ale relaţiilor internaţionale 

 Conferenţiar universitar, poziţia 74, disciplinele: Managementul riscurilor de 

securitate; Managementul organizaţiilor de securitate naţională 

 Conferenţiar universitar, poziţia 76, disciplinele: Agresiuni informaţionale în 

era globalizării; Operaţiuni de influenţă strategică 

 Lector universitar, poziţia 77, disciplinele: Managementul carierei în serviciile 

de informaţii; Managementul organizaţiilor 

 Lector universitar, poziţia 78, disciplinele: Managementul organizaţiei de 

securitate naţională; Dinamica organizaţiilor de intelligence 

 Lector universitar, poziţia 79, disciplinele: Dinamica echilibrului de putere în 

secolul XXI; Politici comparate 

 Asistent universitar, poziţia 80, disciplinele: Ameninţări asimetrice la adresa 

securităţii naţionale; Rolul intelligence-ului în combaterea ameninţărilor 

asimetrice – lecţii învăţate 

 Asistent universitar, poziţia 81, disciplinele: Succes şi eşec în intelligence – 

lecţii învăţate; Securitate şi guvernare 

 Asistent universitar, poziţia 82, disciplinele: Etică în intelligence; Introducere 

în intelligence 

 

DEPARTAMENTUL  DE  ANALIZĂ  DE  INFORMAŢII 

 Conferenţiar universitar, poziţia 44, disciplinele: Analiza informaţiilor de 

securitate naţională; Analiza de informaţii (tactic-strategică) 

 Lector universitar, poziţia 50, disciplinele: Analiza activităţii de informaţii 

(operaţiuni-surse); Prelucrarea şi valorificarea integrată a informaţiilor 

 

 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE  

 Conferenţiar universitar, poziţia 107, disciplinele: Limba engleză; Dezvoltarea 

competenţelor lingvistice pentru activitatea de cooperare 

 Lector universitar, poziţia 108, disciplinele: Limba engleză; Dezvoltarea 

competenţelor lingvistice pentru activitatea de cooperare 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII DE INTELLIGENCE 

 

DEPARTAMENTUL I – STUDII DE SECURITATE 
 

Compartimentul 1 – Politici de securitate 

 Cercetător ştiinţific gr. III, poziţia 159, aria tematică: Politici de securitate 

 

DEPARTAMENTUL II  - STUDII DE INTELLIGENCE 
 

Compartimentul 1 – Intelligence strategic 

 Cercetător ştiinţific gr. III, poziţia 168, aria tematică: Intelligence strategic 
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Compartimentul 2 – Transformarea intelligence 

 Cercetător ştiinţific, gr. III, poziţia 172, aria tematică: Transformarea 
intelligence 

 

 Cercetător ştiinţific, gr. III, poziţia 174, aria tematică: Transformarea 
intelligence 

 
 

  * NOTE: 
 

1. Pentru obţinerea gradelor didactice şi de cercetare, candidaţii vor trebui să 
îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei nr. 1/2011, cu completările şi 
modificările ulterioare, de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,  
de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi 
modificările ulterioare, precum şi de Ordinul ministrului nr. 6.560/2012 privind aprobarea 
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu completările şi modificările 
ulterioare. 

2. Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii, pe oricare din posturile scoase la concurs, 
este condiţionată de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu  
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu 
reglementările interne în vigoare.  
 

Relaţii suplimentare la telefon: 037.772.1382 (pentru funcţiile didactice), 037.772.1117 / 

037.772.1171 (pentru funcţiile de cercetare).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RL 01204301/234/30.10.2015/MM/2 ex./2 file 


