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Descrierea cursului: 

Cursul Globalizare şi securitate naţională îşi propune însușirea de către studenţi a conceptelor şi paradigmelor 

teoretice cu care operează studiile de securitate, utilizarea de către aceştia a metodologiilor specifice subdomeniului 

studiilor de securitate în analiza şi interpretarea fenomenelor specifice problematicii securităţii  naţionale în era 

globalizării. Formarea, prin învăţământ şi educaţie a unei noi culturi publice a securităţii naţionale. 

Conținutul succint al cursului: Globalizarea: fenomen complex, multidimensional şi dinamic. Securitatea în era 

globalizării – concept cu geometrie variabilă. Evoluţia caracteristicilor mediului de securitate în epoca globalizării. 

Securitatea naţională în contextul globalizării: teorii şi practici. Securitatea naţională: dimensiuni şi repere teoretice. 

Asigurarea securităţii naţionale în contextul globalizării. Globalizarea securității sau securitatea globalizării: 

repercusiuni asupra sistemului politic al relaţiilor internaţionale. Globalizare și guvernare globală în secolul al XXI-

le: internaționalizarea domeniului securităţii. Globalizarea insecurității: efectele asupra sistemului de securitate a 

statelor. Statul - generator de securitate: superputeri şi marile puteri. Statul ca generator de insecuritate: state slabe, 

state eșuate, state în colaps. Globalizarea şi implicațiile sale asupra statului naţional. Diminuarea puterii statului–

națiune în condiţiile globalizării. Globalizare versus separatism politic. Globalizarea insecurității: amenințările 

asimetrice și amenințările/provocările hibride. Sursele de insecuritate în era globalizării – abordări conceptuale 

actuale. Ameninţări (riscuri) asimetrice: consecinţe în planul securităţii naționale. Amenințările/provocările hibride: 

domenii de implicare. Impactul amenințărilor hibride asupra securităţii naţionale. Sursele de insecuritate în era 

globalizare cu implicaţii asupra securităţii naţionale: amenințările neconvenționale. Implicații ale procesului de 

globalizare asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova. Securitatea naţională în condițiile provocărilor de 

securitate: pandemia COVID-19. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe:   

✓ Cunoașterea teoriilor, proceselor și tendințelor caracteristice securității naţionale în era globalizării, a factoriilor 

globalizării insecurității, cât şi modalităților de contracarare; 

✓ Cunoaşterea organizațiilor internaționale de securitate, inclusiv instituțiile de profil din Republica Moldova;  

✓ Formarea, prin învăţământ şi educaţie a unei culturi de securitate; 
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