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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii
Disciplina „Securitatea națională”reprezintă un obiect de studiu furnizat studenţilor ciclului I (universitar),
orientat spre însușirea și aprecierea contextului național de securitate, ansamblul instituțiilor și

mecanismelor privind asigurarea și garantarea securității naționale, ținându-se cont de specificul
formării profesonale a viitorilor ofițeri ai Armatei Naționale a Republicii Moldova.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe generale:
-

abilitatea de autoinstruire;
favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare;
dezvoltarea abilităţilor decizionale.

Competenţe specifice:









importanţa şi necesitatea studierii disciplinei Securitatea națională;
noţiunile specifice de bază a disciplinei;
cunoaşterea conceptelor privind evoluţia teoriei şi practicii procesului de garantare a securităţii
inaţionale;
spaţiul istoric, particularităţile dezvoltării istoriei fenomenului juridic pe segmentul militar în
evoluţia fenomenului de securitate;
să identifice și să explice esența principiilor de bază ale securităţii naţionale;
să identifice factorii de risc în procesul de garantare a securităţii naţionale;
să cunoască sistemul instituțional al securității naţionale.

Finalităţi de studii ale cursului
La nivel de aplicare studenţii vor putea:








structurarea unei descrieri a sistemului internațional de securitate;
selectarea şi analiza materialelor provenite din diferite surse;
analiza şi structurarea situaţiei juridico-militare în domeniul securităţii naţionale;
identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unei situaţii juridice concrete;
calificarea situaţiilor şi fenomenelor juridice prin prisma cunoştinţelor obţinute în cadrul
disciplinei;
determinarea locului şi importanţei Forțelor Armate în contextul securității naționale.

La nivel de integrare studenţii vor putea:









atitudinea pozitivă şi responsabilă faţă de domeniul ştiinţific;
atitudinea pozitivă faţă de un mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice ;
respect pentru valorile culturale, morale şi civice;
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice;
toleranţă, onestitate şi echilibru moral;
participarea la propria dezvoltare profesională;
utilizarea cunoțtințelor obținute în domeniul de specializare profesională.

Condiţii prerechizit: pentru studierea și însușirea materiei disciplineiSecuritatea naționalăeste necesară
posedarea termenilor și cunoștinelor în materie de istorie și artă militară, teoria statului și dreptului,securitate
internațională, drept internațional umanitar etc.

Teme de bază: Conceptul de securitate și securitate națională: definire şi evoluţie;Fundamentele studiilor
de securitate: Machiavelli, Hobbes, Clausewitz şi „dilema de securitate”, Huntington și Alexandr Dughin;Şcolile
clasice privind securitatea națională: Realismul și neorealismul;Teorii concurente ale securităţii: Instituţionaliştii
liberali și Liberalismul economic;Nouă abordare a studiilor de securitate: Barry Buzan;Structura
dimensională a securității naționale; Educația și securitatea națională;Complexitatea dimensiunii politice
a securităţii; Cadrul conceptual al securităţii economice; Securitatea societală şi securitatea socială;
Conţinutul principiilor specifice securităţii militare; Structura riscurilor şi ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale: cadrul teoretic;Riscuri şi ameninţări de natură economică;Riscuri și amenințări de
natură politică;Riscuri și amenințări de natură ecologică;Probleme, vulnerabilități, amenințări și riscuri la
adresa securității naționale a Republicii Moldova;Elaborarea și predictibilitatea politicii securității
securității naționale a Republicii Moldova;Imperativele și deficiențele procesului de elaborare și
adoptarea politicii securității securității naționale a Republicii Moldova ;Cadrul politico-juridic al
securității naționale a Republicii Moldova;Contextul regional și internațional : referință obligaotrie a
politicii securității naționale a Republicii Moldova;Instituțiile de stat insituite prin lege de a asigura securitatea
națională;Mecanismele de garantare a securităţii Republicii Moldova; Mijloacele de garantare a securităţii
Republicii Moldova: Locul și rolul Armatei Naţionale în procesul de garantare a securităţii Republicii

Moldova;Monitorizarea, evaluarea, modificarea și completarea continuă a politicii sectorului de
securitate și apărare;Perfecționarea și eficentizarea sectorului de securitate și apărare în Republica
Moldova;Abordarea straegică a relațiilor cu partenerii de dezvoltare; Consolidarea intereselor naționale
în rîndul populației;Promovarea politicilor de încurajare a militarilor pentru a spori integritatea
organimsului militar.
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii, brainstorming, dezbateri indiciduale și
coelctive.
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc.
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al
studentului pe parcursul semestrului (20%).
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