Într-o lume nesigură, un singur lucru rămâne sigur – cunoaşterea!
Programul de Master: Studii de Securitate şi Apărare (PMSSA) al Facultăţii de Ştiinţe Politice –
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” vine în întâmpinarea interesului civic în creştere al noilor
generaţii pentru cunoaşterea problematicii complexe şi contradictorii a securităţii şi apărării, în
context naţional, unional, euro-atlantic şi global. Criza globală, ce zguduie din temelii paradigmele
lumii moderne, face din dorinţa cunoaşterii şi înţelegerii – o necesitate mai mult decât stringentă.
Din perspectivă ştiinţifică şi doctrinară, Programul MSSA este construit conform cerinţelor
strategiilor de securitate şi apărare ale României, politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii
Europene şi conceptelor strategice al Alianţei Nord-Atlantice. Din punct de vedere legal şi
metodologic, Programul MSSA funcţionează în condiţiile de înfiinţare şi acreditare prevăzute de
Legea nr.2/2008 şi a Legea nr. 250/2009. În conformitate cu prevederile noii legi a educaţiei, în luna mai
a.c., UCDC a depus documentaţia de acreditare prevăzută în noul act normativ, iar în luna iulie,
PMSSA fost evaluat de Comisia ARACIS, rezultatul evaluării confirmând conformitatea Programului
cu normele de calitate obligatorii. Pe temeiul acestei stări de drept şi de fapt, Programul de Master:
Studii de Securitate şi Apărare (PMSSA) al Facultăţii de Ştiinţe Politice/UCDC este înscris în Ordinul
nr. 5.224 din 30 august 2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat
evaluate de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, publicat în Monitorul
Oficial nr. 617/31.08.2011.
Programul de Master: Studii de Securitate şi Apărare (PMSSA) se adresează, în primul rând,
absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Politice ai Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” care doresc
să-şi completeze, diversifice sau focalizeze pregătirea profesională dobândită anterior, precum şi
altor absolvenţi ai UCDC interesaţi de lărgirea orizontului lor profesional printr-o pregătire inter- şi
trans-disciplinară în domeniul securităţii şi apărării naţionale.
Programul MSSA se adresează, totodată, absolvenţilor altor universităţi interesaţi de atingerea
aceloraşi obiective, precum şi tinerilor specialişti – civili, militari sau cu alt statut special – care
lucrează în cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, ori al altor instituţii,
organizaţii sau corporaţii cu astfel de atribuţii decurgând din prevederile legale, din natura
activităţilor pe care le desfăşoară ori din specificul sarcinilor asumate (ministere, agenţii, organizaţii
non-guvernamentale, companii comerciale cu obiect de activitate de larg interes public, companii
de pază/security).
Masterul este organizat şi funcţionează potrivit normelor universitare şi educaţionale naţionale şi a
celor promovate de Uniunea Europeană în materie de studii de profil, încorporând, totodată,
experienţa societăţilor din arealul euro-atlantic în domeniul studiilor de securitate. În mod deosebit,
Programul MSSA valorifică experienţa acumulată de organizatorii activităţii în cadrul unor instituţii
de profil din spaţiul euro-atlantic (Centrul European de Studii de Securitate ”George C. Marshall”;
Colegiul Regal de Studii pentru Apărare – RCDS/Londra; Colegiul NATO/Roma), precum şi a unor
instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate.
Necesitatea unui astfel de program în acest domeniu este susţinută de faptul că informarea şi
educaţia în probleme de securitate reprezintă un factor esenţial în actualul context politic intern şi
internaţional, în care dominante sunt riscurile de natură societală sau cu impact direct asupra vieţii
indivizilor (conflictele identitare – etnice şi religioase; terorism, proliferarea armelor de distrugere în

masă; criminalitatea organizată; criza energetică şi a mediului; criza economică şi socială, sărăcia şi
frustrarea), precum şi de nevoia extinderii acestei preocupări în rândul universităţilor civile. Faptul
că, în prezent, există un număr încă mic de programe specializate în acest domeniu constituie un
argument suplimentar de oportunitate.
Activitatea de pregătire se derulează pe durata a 4 semestre (2 ani) şi cuprinde 21 discipline, dintre
care trei sunt opţionale. Cursurile sunt structurate unitar sau modular, în funcţie de obiectivele
didactice urmărite, de gradul de omogenitate a materiei studiate şi de necesitatea acoperirii cât mai
eficiente cu specialişti.
Programul asigură, totodată, un caracter practic-aplicativ, participativ şi creativ în procesul de
formare a competenţelor, care se realizează nu numai prin tehnologiile didactice avansate utilizate
în cadrul prelegerilor, seminariilor şi dezbaterilor, dar şi prin complexul de activităţi practice, între
care menţionăm în mod deosebit următoarele: metodologia elaborării studiilor, briefing-urilor,
sintezelor, strategiilor de securitate şi apărare şi altor documente specifice domeniului; ateliere de
lucru având ca scop formularea proiectelor de strategii; sesiuni de comunicări ştiinţifice; exerciţii
practice de management al crizelor vizând exersarea unor proceduri internaţionale, unionale şi
naţionale; activităţi de documentare în cadrul unor instituţii/organizaţii non-guvernamentale de
profil; participare la conferinţe (simpozioane, dezbateri, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice)
naţionale/internaţionale; elaborarea dizertaţiilor sub îndrumarea unor conducători ştiinţifici de
înaltă competenţă, etc.
Pregătirea masteranzilor se desfăşoară, preponderent, prin activitatea personalului didactic din
cadrul UCDC, al Institutului de Studii de Securitate ISS-DC, precum şi cu ajutorul unor cadre
universitare, experţi sau alţi specialişti asociaţi sau invitaţi.
Directorul Programului de master (Conf. univ. dr. Constantin Degeratu – fost Şef al Statului Major
General, fost consilier prezidenţial şi de stat pe probleme de securitate şi apărare, profesor la
Centrul American de Studii de Securitate “George C. Marshall” din Garmisch-Partenkichen/
Germania, în perioada 2001-2004) are o bogată experienţă profesională şi didactică internă şi
internaţională dobândită în procesul de reformă, restructurare, modernizare şi transformare a
instituţiilor componente ale sistemului naţional de securitate, formulare a strategiilor de securitate
şi apărare, în activitatea de învăţământ de specialitate din România şi alte state membre ale Alianţei
Nord-Atlantice, precum şi activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul studiilor de securitate.
Participă la formarea competenţelor specifice cadre didactice numeroşi specialişti în domeniu personalităţi precum: Dr. Iulian Fota (Şeful Departamentului Securităţii Naţionale); Dr. Constantin
Gheorghe Balaban (fost director al Colegiului Naţional de Apărare); Dr. Traian Liteanu (fost rector al
Academiei Naţionale de Informaţii); Dr. Gelu Ciaşcai (Prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Politice a
UCDC); Dr. Mihai Tudose (Preşedintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă şi Privatizare a
Camerei Deputaţilor); Dr. Petru Vlase (Vicepreşedintele Comisiei Speciale a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru Exercitarea Controlului Parlamentar Asupra Activităţii Serviciului de Informaţii
Externe); Dr. Loara Ştefănescu (Televiziunea Română – Departamentul Ştiri). Participă ocazional, Dr.
Yossef Bodansky – profesor invitat (Director of the Congressional Task Force on Terrorism and
Unconventional Warfare, Camera Reprezentaţilor, SUA, 1988-2004; autor al cărţii ”Bin Laden: The
Man Who Declared War on America”, 1999).
Programul de Master: Studii de Securitate şi Apărare (PMSSA) beneficiază de sprijinul şi de
Biblioteca Institutului de Studii de Securitate ISS-DC şi al Revistei Univers Strategic editată de ISS-DC.

