Anexa 2

TEMATICA ORIENTATIVĂ
pentru concursul de admitere
la programul de studii universitare de master
MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR DE SECURITATE NAŢIONALĂ
1. Politici de apărare şi strategii de securitate naţională
2. Organizaţiile de securitate naţională: viziune sistemică, management,
infodecizie, cooperare
3. Managementul informaţiilor în societatea cunoaşterii
4. Serviciile de informaţii în societatea civilă
5. Societatea informaţională – definiție, politici şi strategii de securitate a
informaţiilor
6. Gestionarea riscului de securitate în era informaţională
7. Informaţiile clasificate şi societatea civilă
8. Securitatea informaţiilor – riscuri, ameninţări și provocări
9. Securitatea informaţiilor şi Internetul – criminalitatea electronică
10. Serviciul Român de Informaţii – autoritate naţională privind protecţia
informaţiilor şi CyberIntelligence

TEMATICA ORIENTATIVĂ
pentru concursul de admitere
la programul de studii universitare de master
MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ÎN COMBATEREA TERORISMULUI
1. Globalizarea ameninţărilor asimetrice la adresa securităţii internaţionale în
secolul XXI – terorismul, reacţie şi răspuns
2. Evoluţia terorismului în plan internaţional: istoric şi tipologie
3. Mutaţii şi tendinţe în evoluţia fenomenului terorist
4. Mecanisme şi strategii de combatere a terorismului la nivel internaţional
5. Rolul tehnologiilor informaţionale în evoluţia fenomenului terorist
6. Terorism şi mass - media: impactul atentatelor teroriste asupra societăţii
7. Strategii de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
8. România sub spectrul ameninţării teroriste
9. Participarea României la operaţiunile multinaţionale de combatere a
terorismului
10. Serviciul Român de Informaţii - autoritate naţională în combaterea
terorismului
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TEMATICA ORIENTATIVĂ
pentru concursul de admitere
la programul de studii universitare de master
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII DE INTELLIGENCE
1. Euro - atlantismul – ca proces de cooperare multisectorială (politică,
militară, economică, culturală)
2. Redefinirea conceptului strategic al NATO în contextul provocărilor
determinate de ameninţările hibride - modalităţi de abordare şi capabilităţi
operaţionale
3. Noi evoluţii şi perspective în Regiunea Extinsă a Mării Negre
4. România – furnizor şi beneficiar de securitate la nivel regional şi global
5. Smart power în relaţiile internaţionale
6. Transformările survenite la nivelul organizaţiilor de intelligence în actualul
mediu de securitate
7. Rolul noilor tehnologii în transformarea serviciilor de informaţii
8. Cooperarea în intelligence – un deziderat al Uniunii Europene
9. Provocări şi beneficii ale social media la nivelul organizaţiilor de intelligence
10. Rolul serviciilor de informaţii în construirea şi consolidarea culturii de
securitate la nivelul societăţii româneşti

THEMATIC GUIDANCE
for the entrance exam for the master's degree program
INTERNATIONAL RELATIONS AND INTELLIGENCE STUDIES
1. Euro-Atlantism - a multisectoral cooperation process (political, military,
economic, cultural cooperation)
2. Redefining NATO's strategic concept under the challenges of hybrid threats
- approach methods and operational capabilities
3. New perspectives and evolutions in the Wider Black Sea Region
4. Romania - regional and global security supplier and beneficiary
5. Smart power in international relations
6. Transformations within intelligence organizations in the current security
environment
7. The role of the new technologies in the transformation of intelligence
services
8. Cooperation in intelligence - a goal of the European Union
9. Social media challenges and advantages within intelligence organizations
10. The role of intelligence services in building and enhancing the security
culture within the Romanian society
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