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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul Globalizarea şi Securitate se impune conceptual în anii ‘90, în lucrările mai multor teoreticieni străini. 

Raportul globalizare – securitate naţională cunoaşte o amplă dezbatere internaţională la Summit-ul Mileniului, 

din septembrie 2000, şi, mai ales, după evenimentele din septembrie următor, din SUA, care au arătat că lumea 

nu este pregătită să dea răspunsurile cuvenite ameninţărilor asimetrice globale, să ţină sub control actualele surse 

de instabilitate şi conflicte armate. Studiul securităţii naţionale din perspectiva proceselor de integrare şi 

globalizare, cu toate şansele şi oportunităţile pe care acestea le aduc, dar şi cu atât de numeroasele sfidări impuse, 

este o necesitate care a obligat mulţi cercetători ai domeniului să-i acorde un vast spaţiu de investigaţie. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 

 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 procese 

de cooperare şi integrare la nivel regional, european. 

Competenţe generale: 

 Generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane;  

 Analiza și sinteza diverselor teorii și opinii domeniul globalizării şi securităţii; 

 Determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor;  

 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 globalizării şi securităţii; 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 

 Să evalueze impactul globalizării asupra statelor. 

 Să analizeze implementarea prevederilor politicilor de securitate la nivel naţional şi regional; 

 Să caracterizeze relaţiile diplomatice ale Republicii Moldova; 

 Să cunoască lumea globală pînă la tratatele westfalice. 

 Să analizeze lumea globală după tratatele westfalice. 

 Să compare sistemele de securitate naţională.  

la nivel de integrare: 

 Să demonstreze conexiunea dintre globalizare şi securitate; 

 Să identifice priorităţile politicii naţionale de securitate; 



 Să argumenteze necesitatea cunoaşterii proceselor de globalizare; 

 Să analizeze prevederile şi implicaţiile politicilor de securitate; 

 Să demonstreze viabilitatea reglementărilor din domeniul securităţii; 

 Să caracterizeze priorităţile globalizării statului; 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului de Globalizare și securitate este necesară finalizarea 

studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Conexiunea dintre globalizare şi securitate; Procesul globalizării şi evoluţia lui actuală; Lumea 

globală pînă la tratatele westfalice; Lumea globală după tratatele westfalice; Sisteme de securitate; Securitate 

globală, securitate regională, securitate naţională; Noi determinări globale şi regionale asupra securităţii 

naţionale; Dinamica relaţiilor dintre state, organizaţii şi organisme internaţionale în sistemele de securitate; 

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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