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PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PROFESIONAL 

„MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR” 

 

Domeniul de studii universitare de master acreditat
1
: Management 

Număr puncte credit  transferabile (ECTS): 120 

Durata studiilor: 2 ani 

Forma de învățământ: IF  

Limba de predare: Română 

 

 

Programul de studii universitare de master „Managementul Informaţiilor” furnizează masteranzilor 

competenţe profesionale în domeniul managementului organizaţional în general şi al managementului 

informaţiilor în particular, în contextul globalizării, al integrării europene şi euroatlantice.  

 

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, în calitate de Autoritate Naţională 

de Securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, va acorda un atestat masteranzilor 

care vor opta şi promova traseul educaţional „Securitatea informaţiilor clasificate”. 

 

Misiunea programului de studii universitare de master „Managementul Informaţiilor”  

Programul urmăreşte dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul managementului 

organizaţional în general şi al managementului informaţiilor în particular, având drept scop dezvoltarea, 

evaluarea şi implementarea activităţilor de management în medii de afaceri complexe. În contextul 

mediului internaţional de afaceri,  programul de studii universitare de masterat este astfel conceput încât 

să asigure cunoştinţe de specialitate segmentelor de candidaţi vizate, urmărind formarea şi/sau 

dezvoltarea competenţelor manageriale specifice.  

Pregătirea – interdisciplinară şi  în regim intensiv – furnizată în cadrul programului de masterat are 

drept  obiectiv formarea de specialişti în domeniul managementului informaţiilor, capabili să contribuie 

eficient la fundamentarea şi îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. 

 

                                                 
1
 H.G. nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de 

studii și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2013 – 2014 
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Discipline de studiu 

 

 Managementul organizaţiei 

 Managementul marketingului 

 Geopolitică, geostrategie şi securitate  

 Drept administrativ 

 Managementul sistemelor informatice 

 Managementul informaţiilor I – Informaţii şi securitate 

 Managementul informaţiilor II – Informaţii clasificate 

 Psihosociologie organizaţională 

 Managementul riscului 

 Managementul proiectelor 

 Metode cantitative pentru management 

 Securitatea cibernetică 

 Managementul resurselor umane 

 Mediul internaţional de afaceri 

 Strategii, doctrine şi politici de securitate 

 Comunicare şi relaţii publice 

 Securitatea purtătorului de informaţii 

 Managementul conflictelor şi crizelor 

 Leadership 

 Managementul diplomaţiei economice 

 Etică 

 Managementul incidentelor de securitate 

 Cercetare ştiinţifică de specialitate 

 Practică – stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei 

 

Ocupații posibile după absolvire, conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR): 

 manager informații pentru afaceri (121308); manager de securitate (121306); consilier 

guvernamental (111202); șef obiectiv servicii de securitate (121305); consilier diplomatic 

(111201); consilier instituții publice (111204); șef departament (111223); șef serviciu instituție 

publică (111225); șef birou (121904); șef birou / serviciu administrativ (121906); referent în 

management / manager (112029); manager proiect (242101) 

 


