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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
 Programul de instruire va familiariza masteranzii cu cele mai importante noțiuni și aspecte ale biopoliticii și 

securității umane, precum și cu privire la diverse tehnici biomedicale și tehnologii genetice care constituie 

obiectul de studiu al disciplinei în perspectiva creării unui cadru legislativ și tehnologic cât mai apropiat de 

necesitățile civilizației contemporane de a-și asigura securitatea sa în raport cu pericolele existente la adresa 

esenței structurii biologice ale individului uman.   În cadrul prelegerilor și seminarelor, masteranzii vor însuși 

cunoștințe de bază cu privire la aspectele generale ale diverselor abordări științifice privind biosecuritatea în 

rezultatul progresului tehnico-științific. Masteranzii vor deprinde metode de analiză și modele de lucru cu 

literatura de specialitate în domeniul biosecurității, cu legislaţia națională și internațională cu privire la biopolitică 

și securitate umană. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 

 Generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane;  

 Analiza și sinteza diverselor teorii și opinii în domeniul biopoliticii și securității umane; 

 Determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor;  

 Utilizarea principiilor și metodelor standard în rezolvarea de probleme tipice domeniului biopoliticii și 

securității umane;  

 Comunicarea ideilor, problemelor si soluțiilor din domeniul științelor socio-umane atât într-un mediu 

specializat, cât si în unul nespecializat;  

 Formularea si argumentarea punctelor de vedere proprii în domeniul biopoliticii și securității umane.  

Competenţe generale: 

 Capacitatea de a comunica în scris si verbal, de a înțelege si a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în 

situații diverse;   

 Capacitatea de a urmări si a evalua argumentele aduse de alții si de a descoperi esența acestor idei; 

 Abilitatea de a utiliza si a manipula tehnologiile informaționale;  

 Capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului învățării;  

 Capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite;  

 Capacitatea de a lucra în mod cooperant si flexibil în cadrul unei echipe; 

 Abilitatea de a înțelege modul de funcționare a mecanismelor biopoliticii și securității umane. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 

 să determine obiectul de studiu al domeniului Biopolitica securității; 

 să identifice metodologia specifică  disciplinei Biopolitica securității; 

 să expună și să analizeze rolul şi funcțiile disciplinei Biopolitica securității în contextul organizării 

societății contemporane; 



 să analizeze şi să generalizeze procesul de dezvoltare socio-politică în acord cu practica biopolitică și 

securitară; 

 să compare procesul socio-politic în diferite etape istorice, în corelație cu prioritățile biopolitice și 

securitare; 

 să stabilească tangențe dintre disciplina Biopolitica securității cu alte discipline; 

 să transfere modele de analiză din cadrul domeniului Biopolitica securității în cadrul altor domenii; 

 să clasifice tipurile de abordări securitare; 

 să restructureze cunoștințele proprii în dependență de cunoștințele însușite; 

 să compare tipurile și elementele biosecurității; 

 să demonstreze utilitatea practică a cunoștințelor însușite; 

 să aplice cunoștințele însușite în prezentarea cunoștințelor; 

 să generalizeze principiile dezvoltării biopoliticii şi categoriile lor specifice; 

 să determine utilitatea practică a însușirii disciplinei; 

 să aplice cunoștințele acumulate în activitatea de instruire în cadrul altor discipline. 

la nivel de integrare: 

 să aprecieze importanța cunoașterii fundamentelor domeniului securității naționale și biosecurității; 

 să aprecieze importanța cunoașterii fundamentelor domeniului Biopolitica securității; 

 să elaboreze modele de analiză a fenomenelor ce favorizează procesele securitare în context biopolitic; 

 să comunice eficient în cadrul profesional şi social ținând cont de cunoștințele obținute cu privire la 

legitățile biopoliticii; 

 să evalueze dinamica analizei proceselor de securitare și biopolitice; 

 să stabilească strategiile de cercetare a fenomenului biopolitic, ținând cont de principiile de bază ale 

securității umane; 

 să proiecteze modele securitare cu referință la evenimentele societății contemporane; 

 să estimeze utilitatea practică a cunoștințelor însușite; 

 să construiască sisteme proprii de reflecție și analiză a proceselor securitare, sociale, politice și 

economice în corelație cu prioritățile biopolitice; 

 să modifice modul de prezentare a cunoștințelor obținute cu referire la securitate și biopolitică; 

 să evalueze / autoevalueze propria perspectivă de analiză și sinteză asupra evenimentelor securitare, 

sociale, politice și economice ce pot constitui factori determinanți în asigurarea securității umane. 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului de Biopolitica și securitatea umană este necesară 

finalizarea studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Obiectivul principal al disciplinei. Identificarea definițiilor Biopoliticii, a noțiunilor și 

conceptelor de bază specifice ca disciplină teoretică de studiu. Biosecuritate și biodiversitate: pericole și amenințări. 

Biosecuritatea și Organismele Vii Modificate Genetic (OVMG): avantajele și dezavantajele implicării biotehnologiilor 

în procesele sociale. Bioterorismul și Biosecuritatea: implicații politice și ideologice. Biosecuritatea și ca disciplină 

aplicativă de asigurare a dezvoltării durabile a biosferei, naturii vii și tuturor formelor de viață terestră. 

Homosexualitatea ca amenințare la adresa biosecurității speciei umane. Biosecuritatea și practica eutanasiei, suicidului 

asistat medical. Suprapopularea planetară și biosecuritatea. Goana înarmării, pericolul războiului nuclear și 

biosecuritatea. Catastrofa ecologică, epuizarea resurselor energetice de pe Terra: pericol pentru echilibrul speciilor și 

securitatea biologică. Cursul prevede analiza și prezentarea diverselor aspecte ale evoluției abordării problematicii 

biosecurității în contextul noilor amenințări contemporane, în condițiile unei influențe tot mai negative a omului 

asupra biosferei, asupra armoniei în natură. 

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe masterand/ă: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Evaluare: 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 

portofolii etc. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 

evaluării finale, 40 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin 



verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului 

individual al masterandului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 

prezentări, activitatea la seminare etc. 
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